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Ale IBF division 1-debuterar.

Ale IBF redo
för premiär
NÖDINGE. Efter en lyckad 
fjolårssäsong gör Ale 
IBF:s damer i år debut i 
division 1.

Ale IBF:s talangfulla damlag har tagit 
klivet upp i den näst högsta serien. 
Premiären äger rum nu på onsdag då 
man möter Pixbo på bortaplan. Tuf-
fast tänkbara start och Ale får slå ur 
underläge.

Läs sid 19

Välkommen till PwC 
Tillsammans förverkligar vi dina visioner 
Bokföring – Rådgivning – Revision 
Älvängen 0303-74 80 55, www.pwc.com/se

Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
www.svartpavittekonomi.se

Säkra siffror  
      till fast pris!

�

Lödöse 0520-66 00 10

3 st 
Kyckling-
klubbor
Max 1 st per/kund gäller mot kupong, 
t.o.m. 25/9-11

REA
Tel 0303-749220 • www.thunbergs.com
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Alla träd och buskar ...   20%

Emmaljunga Jord 3 st .....  125 :-

Trädgårdsdagar!
Utvalda perenner
och buskar ...................  50%
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Fartfyllt invigningsfirande

I lördags var det officiell invigning av Bohushallen. Det var späckat med aktiviteter under hela dagen alltifrån inlinesuppvisning till innebandymatcher och 
musikuppträdande. Besökare i alla åldrar strömmade till för att få ta del av invigningsfirandet.          Läs sid 6-7

– Besökare strömmade till Bohushallen
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www.axums.se

Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00

SÄCKKÄRRA
kampanjpris 795:- Ord pris 969:-

Maxbelastning 250 kg

TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7  
Tel. 0303-973 01 

Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15

VIKING 
GORETEX® -känga junior. 
Stl 31-41

499KR
ORD. PRIS 949 KR

FAVORIT I REPRIS
Gäller torsdag-söndag

Begränsat antal. Reservation för slutförsäljning.

DIDRIKSON 
BOARDMAN
Fodrat regnställ. 
Stl 80-120cl

399KR
ORD. PRIS 699 KR

DIDRIKSON TIGRIS JR
Regnställ 5000mm
Stl 130-170cl 
(även i svart)

299KR
ORD. PRIS 449 KR

Vi är ett lokalt städbolag i Ale 
som förutom traditionell 
städservice även erbjuder 
olika sorters kringservice.

- Vi levererar städning 
 till högsta kvalité
- Vi arbetar i Ale,
 Kungälv och 
 Lilla Edets kommun.

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

Lördag 1 oktober • Öppet till kl 15
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Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Det byggs för framti-
den på många håll i 
Ale just nu. Tolerans 

och tålamod krävs av kom-
muninvånarna ett bra tag 
framöver. I förra veckan ge-
nomfördes den stora tra-
fikomläggningen i Bohus. 
Korsningen vid Bohus cen-
trum har stängts och all trafik 
in och ut från Bohus leds 
numera via Skårdalskorsning-
en. Påfart till Jordfallsbron 
sker via provisoriska ramper.

Den nya trafikföringen 
beräknas pågå till nästa vår. 
För de alebor som pendlar till 
och från sina arbeten i Göte-
borg innebär det garanterat 
längre restid än normalt, det 
står utom tvivel. Redan de 
första dagarna har tålamodet 
prövats hos bilisterna i rus-
ningstrafik.

– Det tog mig 20 minuter 
att rulla 900 meter, från Surte 
södra till Skårdal. Det är 
bedrövligt, suckade en uppgi-
ven alebo som hörde av sig till 
lokaltidningen på fredagen.

Tyvärr är det nog den 
verklighet som pendlarna får 
vänja sig vid ett drygt halvår 
framöver. Det är då slutmålet 
ska finnas framför ögonen. I 
december 2012 har vi en fullt 
utbyggd fyrfältsväg med kom-
pletterande dubbelspår och 
fem pendeltågstationer. Det 
blir något att se fram emot!

Frustration är rätt ord för 
att beskriva hur Älvängens 
handlare känner just nu i 
samband med det projekt 
som pågår längs med Göte-
borgsvägen. Centrum är som 

en enda stor byggarbetsplats 
och miljön är allt annat än 
välkomnande. Flera köpmän 
som jag pratat med vittnar 
om sjunkande siffror och 
skälet till det är inte svårt att 
förstå. Entreprenören Svevia 
jobbar dock på så fort det bara 
går och förhoppningsvis ska 
allting vara klart till årsskif-
tet. Det var som Ulf Abra-
hamsson på Manufakturen 
uttryckte det:

– Vi får härda ut och göra 
en hejdundrande Vårmark-
nad när vårt nya centrum är 
färdigt.

Slutet av september är den 
tid på året då sommar- och 
vinteridrotterna väver i varan-
dra. Samtidigt som fotbolls-
serierna går in i sitt definitiva 
avgörande går startskottet för 
inomhussporter som hand-
boll, basket och innebandy. I 
avsaknad av bandystoltheten 
Ale-Surte BK, som inte 
kommer till spel med något 
representationslag i år, är 
det Ale Innebandyförenings 
damlag som får hålla kom-
munens fana i elitsamman-
hang. Klubbens damer 
debuterar i division 
ett vilket förtjänar 
respekt. Premiären 
äger rum borta mot 
Mölnlyckelaget 
Pixbo, som har 
varit med och lyft 
innebandyn från en 
populär gymnas-
tikaktivitet till att bli 
en av landets 
mest popu-
lära sporter.

På ämnet idrott kan 
konstateras att Bohushallen 
invigdes under festliga former 
i lördags. Föreningslivet 
var representerat på bred 
front. Programmet var full-
späckat och förutom själva 
bandklippningen tilldrog 
sig innebandymatchen med 
spelare från Grunden BoIS ett 
stort intresse liksom besöket 
av Hålandas världsstjärna 
Gunilla Wallengren, som 
visade hur en tävlingsrullstol 
hanteras på bästa sätt.

Sist men inte minst noterar 
vi att Ale kommun gått i mål 
med förhandlingarna när det 
gäller ny kommunchef. Erik 
Lidberg, just nu verksam i 
Vårgårda kommun, tillträder 
sin tjänst i Ale i mitten av 
december. 

Tålamodsprövande byggen

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Verksamheten 
är miljödiplomerad

Per-Anders Klöversjö
Chefredaktör
0303-33 37 31
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

Kent Hylander
VD
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

Björn Amneskog
Grafisk formgivare
0303-33 37 32
bjorn@alekuriren.se

Sofia Hagström
Grafisk formgivare
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

Allan Larson
Frilans
0705-34 66 05
info@alekuriren.se

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

Jonas Andersson
Chefredaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

Emil Lindén
Grafisk formgivare
0303-33 37 36
emil@alekuriren.se

Susanne Eriksson
Grafisk formgivare
0303-33 37 37
susanne@alekuriren.se

Adam Eriksson
Webb-tv
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

Johanna Roos
Redaktör
0707-71 29 45
johanna@alekuriren.se

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 

45 000 läsare. Storupplaga i hela 

Lilla Edet kommun, sista veckan varje 

månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnyttjas 

utan skriftligt medgivande. 

För fel i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller ett 

nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande är 

förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 

annons och insändare med kränkande 

innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se
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Mer än bara tidning

Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av Sveriges flitigast lästa lokaltid-

ningar. Vår reklambyrå tillhandahåller tjänster inom print och digitala medier såsom film 

och hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov inom reklam och marknadsföring ska 

behöva vända sig någon annanstans än till just lokaltidningen. Tala gärna med oss om 

webb-tv, film- och hemsidesproduktion – det är en ny gren i vår verksamhet där vi gärna 

vill vara med och räkna på uppdragen. 

JONAS ANDERSSON
Chefredaktör  |  jonas@alekuriren.se

LOPPIS
ALE-GÅRDEN NYGÅRD

Söndagar kl 12-16
2/10, 30/10, 4/12

Boka bord på 0520-66 20 40, kvällstid. 
Pris 75:-/bord. Cafeteria finns.

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

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

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Minimera sockerintaget 
 - öka fettintaget

Återställ din kropp och få 
hälsa och livskvalité tillbaka!

Stoppa en begynnande övervikt eller diabetes! 
Sluta gå på halvfart! 

LCHF-konceptet initierar en friskare
framtid, värt att studera och prova! Att äta 

mat som passar vår kropp kan ibland vara bättre 
än medicinering.

All information finns på www.kostlotsen.se

Rolf Aronsson, Lic. kostrådgivare 
Nödinge • Tel 0707-42 90 46

LCHF

SO
CI

AL

DEMOKRATERNA I A
LE

Onsdagen den 28  september kl 19-21 
i Älvängens Folkets Hus 

påbörjar vi en serie öppna samtal om 
aktuella frågor- Nära dig

Vi har bjudit in Carina Olsson, 
rektor på Aroseniusskolan som inleder 

kvällen med sina tankar om 
Aroseniusskolan 50 år 2026

Tillsammans diskuterar vi vägen 
till en framgångsrik skola.

Alla Älvängen- och Skepplandabor hälsas 
välkomna till denna samtalskväll!

Älvängen och Skepplanda (S)-föreningar

Samtal om

Aroseniusskolan 
och dess visioner

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37 
Östra vägen 19, Vänersborg • www.tygladan.se

NYA KLÄDTYGER
ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2-pack

HÖSTNYHETER 
- i metervara & färdigsytt

MÖBELTYG 99:-/m

TYGLADAN
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Öppet: tis-fre 12-18, lör 10-13. Göteborgsvägen 76 Älvängen, 
0703-562277 • www.butikbelladonna.blogspot.com
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Gäller t o m 30/9 2011

Tisdag 27/9 har vi  stängt för mässa

Postvägen 2, 
Älvängen, 

Tel: 0303-749430 • www.alegodisbod.se

Godispåsar till barnkalas 
med olika teman

Titta in och kika på våra förslag!

Tel: 0303-35 09 90

Mekonomen 
i Nödinge

Öppettider:
Vardagar 8–18 
Lördagar 9–13
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ALE. Jämfört med tolv 
andra närliggande kom-
muner har Ale, näst 
efter Lilla Edet, den 
högsta arbetslösheten 
bland ungdomar. 

Men tack vare Ale 
kommuns och Arbets-
förmedlingens gemen-
samma satsningar får 
allt fler unga jobb.

Sammantaget har Ale 
kommun lägre arbetslöshet än 
genomsnittet, men tittar man 
på gruppen som är mellan 18 
och 24 år är siffran en annan. I 
den senaste statistiken hamnar 
man där på 10,1 % arbetslösa, 
vilket är den näst högsta av de 
13 kommuner som jämförts. 
Bland Kungälvs ungdomar är 
4, 9 % utan arbete och i Göte-
borg 8,6 %. 

För att vända trenden i Ale 
görs olika satsningar för att 
fler ungdomar ska komma 
ut på arbetsmarknaden. För 
tredje gången på två år anord-
nas inom ett par veckor kursen 
Young unemployed people.

– Arbetsmarknadsenheten, 
AME, har fått fyra miljoner 
som vi använder till olika sats-
ningar och kursen är ett av 
projekten. De 20 deltagarna 
åker till Ellös för att ta del av 
föreläsningar och gruppar-
beten. Det har varit mycket 
uppskattat de tidigare åren, 
säger Lennart Bergius, verk-
samhetschef för AME i Ale 
kommun.*

Med på utbildningen 
är David Cartwright från 
Oxford Buissnes Develop-
ment. Han har många års 
erfarenhet och arbetar bland 
annat med hur man kan för-
bättra övergången mellan 
utbildning och arbete.

– Vi satsar dessutom på 
att projektanställa ungdomar 
i den kommunala verksam-
heten. Det ger möjlighet att 
samla på sig erfarenheter inför 
det fortsatta arbetslivet, säger 
Lennart Bergius.

Jämfört med samma månad 
förra året har ungdomsarbets-
lösheten i Ale minskat med 
hela 2,5 % och nu hoppas 
man på att satsningarna ska ge 
ytterligare resultat.

NÖDINGE. Rekryte-
ringsprocessen är klar.

I förra veckan pre-
senterades Erik Lidberg 
som ny kommunchef i 
Ale.

Erik innehar just nu 
en motsvarande tjänst i 
Vårgårda kommun.

I mitten av december är det 
tänkt att Erik Lidberg ska 
tillträda tjänsten som kom-
munchef i Ale. Den 55-årige 
göteborgaren är entusiastisk 
inför sitt nya uppdrag.

– Ale är en av landets 
mest intressanta kommuner. 
Man står inför en fantastisk 
utveckling med den pågå-
ende väg- och järnvägsut-
byggnaden, säger Erik Lid-
berg till lokaltidningen.

Just utveckling är något 
som attraherar Erik Lidberg 
och ett begrepp som han ofta 
återkommer till under sam-
talet.

– Nu har jag jobbat i två 
kommuner, Östra Göinge 
och Vårgårda, där det har 
varit fokus på utveckling och 
tillväxt.

De båda kommunalråden, 
Mikael Berglund (M) och 
Paula Örn (S), är mycket 
tillfreds med överenskom-
melsen som träffats med den 
nye kommunchefen.

– Erik har en bred kom-

petens från såväl den privata 
som offentliga sektorn. Han 
har bland annat varit med 
och drivit affärsutveckling 
på Volvo och varit egenfö-
retagare inom telekombran-
schen. Hans profil tilltalade 
oss. Det känns som att Erik 
är den framåtdrivare och 
utvecklare som Ale behöver, 
säger Mikael Berglund.

Paula Örn är inne på 
samma linje.

– Erik har en klar idé om 
hur han vill driva föränd-

ringsarbetet. Han är väl 
medveten om hur en kom-
muns organisation fungerar 
och van vid att hantera sin 
chefsroll med majoritet och 
opposition på var sin sida.

Det har varit en total 
enighet i tillsättandet av Erik 
Liberg. Samtliga tre grup-
per, politiker, tjänstemän och 
fackliga företrädare, före-
språkade Lidberg.

– Alla enskilda personer 
som deltagit i rekryteringen 
har sagt ja. Erik Lidberg har 

således ett starkt stöd och det 
är ett bra mandat att jobba 
utifrån, säger Mikael Berg-
lund.

Erik Lidberg tillträder sin 
nya tjänst i mitten av decem-
ber och ersätter då Gunilla 
Hall som varit tillförordnad 
kommunchef sedan årsskif-
tet.

Erik Lidberg blir ny kommunchef
– Tillträder sin tjänst i december

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

De båda kommunalråden, Paula Örn (S) och Mikael Berglund (M), välkomnar den nye kom-
munchefen Erik Lidberg, som tillträder sin tjänst i mitten av december.

Allt fler unga får jobb i Ale

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

FAKTA
Arbetslösa i Ale (16-64 år) 
i augusti 2011 i % 
Kungälv:2,8 
Lerum: 3,0
Ale: 4,8
Lilla Edet: 5,5
Alingsås: 5,3
Göteborg: 6,7
Hela riket: 6,2
Arbetslösa ungdomar i Ale (18-24 
år) i augusti 2011 i %
Kungälv: 4,9 
Lerum: 7,2
Ale: 10,1
Lilla Edet: 10,8
Alingsås: 9,7
Göteborg: 8,6
Hela riket: 10,1
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Vardagar 9-18, Lördagar 10-14
Tel 0303-74 08 38

nol@elon.se

Ale kommuns

bästa 
vitvarubutik!

Vi matchar alla konkurrenters 
priser, erbjudande och offerter

Leverans, installation och 
bortforsling till låga priser 

Alltid räntefri avbetalning 

Electrolux    Husqvarna    Elektro Helios    Bosch    Bauknecht    Whirpool    Samsung    Miele    Franke/Futurum    Fjäråskupan    Philips    OBH Nodica    Braun m. fl .

EXTRA! EXTRA!
HYGROMETER PÅ KÖPET! (värde 265:-)

Erbjudanderna gäller t o m 2/10 2011

Woods luftavfuktare
 WD-12
• Max arbetsområde 30 m2

•  Avfuktningskapacitet 
12 liter per dygn

• Går att koppla till slang

 DS-28
• Max arbetsområde 140 m2

•  Avfuktningskapacitet 
17,5 liter per dygn

• Går att koppla till slang

MDC-16
• Max arbetsområde 80 m2

•   Avfuktningskapacitet 
16 liter per dygn

• Går att koppla till slang

1.590:-
Ord pris 2.495:-

NU

2.490:-
Ord pris 3.490:-

NU

3.490:-
Ord pris 4.490:-

NU
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Om några veckor kommer 
du att se och höra mycket 
om insamlingen till Värl-
dens Barn. Temat för årets 
insamling är barns hälsa, ut-
bildning och framtid. I år 
samarbetar 21 olika hjälp-
organisationer för att göra 
livet lättare för många 

barn. I Ale är det Lions, 
Smyrna Secondhand, Svens-
ka kyrkan och Röda Korset 
som samarbetar och dessut-
om har vi ett gott stöd från 
Alekuriren.

Den 14-15 oktober blir 
det stor tv-gala och riksin-
samling i landets alla kom-

muner. I vår kommun 
kommer du att se många in-
samlare med orange bande-
roll och med bössa i handen 
under den här tiden.

Förutom den stora böss-
insamlingen så gör vi även 
annat för att få in pengar:

• Många företagare i 
kommunen uppvaktas och vi 
ber dem skänka 500 kronor 
eller mer och som tack får 
de sin logotype på en helsida 
i Alekuriren.

• Skolor och förskolor 
uppmuntras att engagera 
sina elever att på ett enkelt 
och roligt sätt bidra till in-
samlingen.

• Fotbollsklubbar har 
också tillfrågats om de vill 
deltaga på något sätt.

• Boken ”Noveller för 
Världens Barn” som i år är 
en ljudbok säljs.

• Gymnasiet och Kultur-
skolan deltar.

• Ett Världens Barn-lot-
teri har ordnats. 

• Smyrna secondhand 
skänker intäkterna från den 
15 oktober.

• Kupan, Röda Korsets 
secondhandaffär i Älvängen, 
skänker intäkterna från 4-15 
oktober till insamlingen.

Vill du hjälpa till på något 
sätt så hör gärna av dig till 
Kupan i Älvängen. Kanske 
är ni en grupp/klass som 
skulle vilja gå med bössor 
och knacka dörr där ni bor. 
Tillsammans kan vi göra 
mycket för Världens Barn. 
Världens Barn behöver dig!

Världens Barn-kommittén i Ale

LEDIGA TJÄNSTER

Insamlingen till Världens Barn
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www.lärlingsgymnasiet.se

Smartaste vägen till jobb!

LÖDÖSE. I våras startade 
Nattvandrarna Lödöse.

– Vi var några stycken som 
tyckte det var tråkigt med all 
förstörelse och allmänt stök 
på platser runt omkring oss, 
säger Cicilia Andersson.

– Vi vill vara med och 
skapa trygghet för invå-
narna oavsett ålder, skapa en 
mötesplats så att unga och 

Information om nattvandring i Lödöse
äldre ska kunna lära känna 
varandra och minska risken 
för våld, annan kriminalitet 
och skadegörelse, för att i 
förlängningen frigöra resur-
ser till att investera i ungdo-
mars fritid.

Många är intresserade av 

nattvandring. Flera personer 
har redan skrivit upp sig 
på listor. Tisdagen den 27 
september sker ett informa-
tionsmöte i Tingbergssko-
lans matsal. Representanter 
från Nattvandrarna i Göte-
borg, polisen i Västra Göta-

land och lokala nattvandrare 
kommer då att medverka. 
Mötet riktar sig till alla som 
är nyfikna och intresserade 
av att hjälpa till, även om 
man redan har anmält sitt 
intresse.

JONAS ANDERSSON

SURTE. Binarkoncernen har 
via sitt moderbolag Binar AB 
förvärvat KSG i Surte AB.

KSG som har cirka 40 
anställda och omsätter 70 
miljoner kronor bedriver le-

goproduktion av avancerade 
plåtkonstruktioner vid sina 
verkstäder i Surte.

KSG arbetar huvudsak-
ligen med plåtformning, 
svetsning och maskinbear-

betning av större konstruk-
tioner i krävande material 
till verkstads- och offshore-
industrin.

KSG levererar både kompo-
nenter och system och har 
under lång tid samarbetat 
med bolag inom Binars 
verkstadsgrupp.

– KSG är verksamma 
inom områden med stor 
utvecklingspotential och 
kommer att tillföra Binars 
verkstadsgrupp både kompe-
tens och kontakter mot nya 
kundgrupper, säger Binars 
koncernchef Ingemar Pet-
tersson.

Binarkoncernen är verk-
sam inom tre områden: 
Elektronik, Industriau-
tomation och Verkstad. 
Verkstadsgruppen består av 
Nohab Industri AB i Troll-
hättan, Rostfritt och Smide 

AB i Tranås, Titech system 
AB i Tidaholm och Arion 
AB i Hjo.

– Vi utvecklas för närva-
rande mycket kraftfullt till-
sammans med våra kunder 

och genom Binarkoncernen 
får vi en ägare som långsik-
tigt kan stödja oss i detta 
arbete och tillsammans med 
de övriga Binarbolagen 
kommer vi att kunna erbjuda 

våra kunder fler tjänster och 
bli en kraftfullare system-
leverantör, säger KSG:s vd, 
Bernt Frisk.

❐❐❐

KSG i Surte har förvärvats av Binar AB.        Foto: Jonas Andersson

V i Ale håller möte för 
medlemmar och andra 

intresserade inför kongress 
med partiledarval

Inleder gör Elise Norberg Pilhem valberedningen. 
Vi får också besök av Rossana Dinamarca vice 

ordförande och kandiderar till ordförande

Tisdag 27 september kl 19.00
Folkets hus i Nol 2:a vån

Elise Norberg-Pilhem är 
ordförande för Vänsterpartiet 
Västra Götaland och ledamot 
av valberedningen för 
partistyrelsen

Rossana 
Dinamarca 
vice 
partiledare 
och partiledar 
kandidat

Binar har förvärvat KSG

Blir du kund hos oss äger du ditt larmpaket  
direkt. Du får dessutom fri support, material-
garanti och två fria larmutryckningar. Läs mer  
��������������������������������������������� 

Ring oss redan i dag på 020-20 79 00 eller 
gå in på LFlarmcentral.se

Trygghet med anslutet Inbrotts- & 
brandlarm från 120 kronor/månad.

Vi har funnits i  Älvängen  
så länge man kan minnas…

Hej! Jag heter Jan och jobbar på  
kontoret i Älvängen.

Välkommen in så hjälper jag dig med ditt  
företags affärer. 
Du når mig på jan.svensson@swedbank.se 
0303-334899, växel 0303-334880.
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ÄLVÄNGEN. Älvängens 
centrum är som en 
enda stor byggarbets-
plats.

Entreprenören 
Svevia, som ansvarar 
för projektet, tror att 
arbetena på Göteborgs-
vägen ska vara klara 
vid årsskiftet.

– Såvida vi inte stöter 
på fler utmaningar, 
säger platschef Chris-
ter Brevell. 

Det pågår febril aktivitet på 
många håll i Älvängen centrum, 
ledningar grävs ner och markar-
beten färdigställs.

– En tråkig incident uppda-
gades för en tid sedan. Någon 
har roat sig med att göra hål i 
en matarledning. Ärendet är 
polisanmält. Vi har hållit på ett 
par veckor med att försöka hitta 
läckan, berättar Christer Bre-
vell.

Nya lösningar
En del invånare har höjt på 
ögonbrynen när ledningsga-
tor som nyligen fyllts igen har 
grävts upp på nytt. Det har sin 
naturliga förklaring.

– Vi har ett brinnande 
intresse för det vi arbetar med 
och hittar därför nya lösningar 
under projektets gång. Så har 
skett på Göteborgsvägen. Vi 
har funnit en mer ekonomiskt 
och tidsvinnande lösning när 
det gäller dagvattenledningen. 
Nu behöver vi inte riva upp 
någon asfalt. Störningarna för 
bilisterna blir mindre samt att 
vi får en billigare och snabbare 
produktion, förklarar Christer 
Brevell.

I förra veckan höll Christer 
Brevell ett informationsmöte 
för Älvängens företagarfören-
ing, det tredje i ordningen.

– Den informativa delen 
utgör en viktig del i projek-
tet. Jag tycker att vi har en bra 
dialog med näringsidkarna i 
samhället, sak samma gäller 
allmänheten.

Målsättningen är att Göte-
borgsvägen ska iordningstäl-
las lagom till årsskiftet, men 
något löfte vågar Christer 
Brevell inte utfärda.

– Tjusningen med den här 
typen av mark- och vägarbe-
ten som utförs i Älvängen är 

att givna förutsättningar inte 
alltid överensstämmer med 
verkligheten. Det innebär 
en del komplikationer och vi 
får anpassa oss efter nutida 
omständigheter. Sättningar 
gör att markförhållandena för-
ändras under årens lopp.

– Vår ambition är i alla 
fall att hinna klart med Göte-
borgsvägen innan årets slut.

När plockas trafikljuset i 
centrum bort?

– Vi kommer att behöva 
trafikljus i centrum av och 
till under ytterligare ett par 
månader.

Vad för typ av arbete 
håller ni på med just nu?

– Kantsten kommer att 
läggas i hela centrum och det 
arbetet har påbörjats i den 
östra delen. Snart tar vi sikte 
på rondellområdet. Det ligger 
under planering just nu.

Hur har ni påverkats av 
den senaste tidens myckna 
regnande?

– Allting går något lång-
sammare när det regnar så 

kraftigt som det gjort den 
senaste tiden. Vi får ha en ökad 
tolerans när det gäller uttork-
ning av material.

I våras gick ni ut och väd-
jade till trafikanterna om att 
de skulle visa större hänsyn, 
vad fick det för effekt?

– När det gäller bussarnas 
framfart har det blivit en för-
bättring sedan den nya tidta-
bellen infördes, som innebär 
att förarna har tio minuter 
längre tid på sig att köra 
sträckan Trollhättan-Göte-
borg. Nonchalansen bland 
privatbilisterna är tyvärr ett 
problem. Polisen har därför 
lovat fler hastighetskontroller 
på sträckan.

– I övrigt är jag imponerad 
av lokalbefolkningens tålamod. 
Det gör det trevligt för våra 
killar och tjejer att jobba i områ-
det. Sakta men säkert kan vi 
alla se hur slutprodukten växer 
fram, avslutar Christer Brevell.

Älvängen centrum
– en byggarbetsplats!
– Ambitionen är att vara klara till årsskiftet

Arbetet med att gräva ner ledningar och färdigställa Göteborgsvägen genom Älvängen pågår 
för fullt. Trafiksituationen förblir aningen besvärlig ytterligare en tid, men vid årsskiftet 
hoppas entreprenören att projektet ska vara klart.

Svevias platschef, 
Christer Brevell.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

ALE KOMMUN, TELEFON 0303 33 00 00  www.ale.se

September

Kalkning

Ale kommuns Kulturstipendium 2011

Ale kommun kommer 
under hösten att kalka 
sjöar och våtmarker med 
båt och helikopter.

AKTUELLA OBJEKT:
•  Forsåns, Söråns, 

Hållsdammsbäckens, Sköldsåns, 
Valåns och Rämne ås vattensystem

•  St Iglekärr, Holmesjön, 
Holmevattnet och Stavsjön.

Ytterligare information ges av 
Marie Lindström, tel. 0303371286

Mötesplats Ungdom 
har haft säsongsstart
Höstens program kommer att bestå av Arrangemang, studiecirklar och 
ungdomsprojekt. Vi vill vara tydliga med att ungdomar skall ha möjlighet att 
komma med egna idéer, då ungdomsengagemanget är något vi ser som viktigt.

Nytt för terminen är bla att Ungdomsrådet har tagit över Läxhjälpen på MPU.
En annan sak vi kommer jobba intensivt med i höst är att få Skateparken i 
Nödinge att fungera bättre.

Ett program för hösten fi nns snart tillgängligt. Nu kan man skicka Ale start m 
till 72220 för att vara med i vår nya sms-lista då den gamla inte längre gäller. När 
du är med på SMS-listan får du information 1 gång i veckan om vad som händer 
på MPU.

Några av de cirklar och aktiviteter vi kommer att jobba med i höst: 

• Streetdance
• Replokaler
• Skateparken
• Fotbollsturnering
• LAN
• Inspelningskurs
• Alerocken

• Skräckkväll
• HipHopkväll
• Gitarrkurs
• Clinics
•  Öppen scen på 

Rödatorget

Vid undringar om Mötesplats ungdom skicka mail eller ring 
till projektledare Jonas Ekstrand  jonas.ekstrand@ale.se 
0704320778.

Ansökan om kulturstipendium 
eller förslag på kulturstipendiat 
skall tillsammans med eventuellt 
dokumentation vara kommunen 
tillhanda senast måndag  17 oktober 
2011.
För ytterligare information kontakta 
enhetschef Ragnhild Kappelmark, 

0303-330939
Blanketter och information fi nns även 
på ale.se/uppleva och göra/kultur/
kulturstipendium
Ansökan sänds till  Ale kommun, 
Sektor utbildning, kultur och fritid, 449 
80 Alafors

Stipendiet om  15 000 utdelas till person eller organisation för insatser inom 
kulturområdet. Stipendiet kan delas på fl era stipendiater. Det utdelas till person 
eller organisation som är bosatt i eller har sin kulturella verksamhet knuten till 
Ale. Kulturstipendiet är uppdelat i arbets- och belöningsstipendium.

Vi söker 
VIKARIE TILL VÄXELN

Nu behöver vi vikarier i 
kommunens växel, främst 
för kortare uppdrag. 

Du ska ha erfarenhet av 
växelarbete. 

Kontakta informationschef 
Karin Dickens på e-post 
karin.dickens@ale.se snarast. 
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Det händer på 
Handelsbanken i Ale

September

 26 M v39

 27 T 

 28 O 

 29 T 

 30 F 

Oktober

 1 L 

 2 S 

 3 M v40

 4 T 

 5 O 

 6 T 

 7 F 

 8 L 

 9 S 

 10 M v41

 11 T 

 12 O 

 13 T 

 14 F 

 15 L 

 16 S 

 17 M v42

 18 T 

 19 O 

 20 T 
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Anmäl er snarast då det är begränsat antal platser. 
Anmälan sker till nedanstående mail alt telefon 

surte@handelsbanken.se, tel 031-336 15 80 
ale@handelsbanken.se, tel 0303-33 67 30

alvangen@handelsbanken.se, tel 0303-33 48 50
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BOHUS. I lördags gick 
den efterlängtade invig-
ningen av Bohushallen 
av stapeln. 

Besökarna var många 
och såväl gammal som 
ung tog del av de olika 
arrangemangen. 

Bandymatcher, upp-
visning i skateboard-
poolen och aktiviteter 
i friidrottshallen var 
några av de uppskat-
tade aktiviteterna.

 
– Stämningen var glad under 
hela dagen. Många uttryckte 
sin beundran över att hallen 
var så trevlig och ljus med bra 
träningsmöjligheter. Kaféet 
blev genast populärt och där 
var det full rullians, säger Per 
Carlsson, sektionsledare för 
friidrotten i Bohus IF. 

Liksom Klas Arvids-
son, fritidsintendent, Peter 
Sandblom, Surte IS IBK 
och Hans Westerlind, Ale 
IBF, har han varit en av de 
drivande bakom invigningen.

Föreningarna som med-
verkade under dagen var 
bland annat Surte IS IBK, Ale 
IBF, Bohus IF, Löftet och Ale 
Ungdomsråd. Dessutom var 
Ale kultur- och fritid på plats.

Kultur- och fritidsnämn-
dens ordförande Isabell 

Korn (M) höll invigningsta-
let och tillsammans med barn 
från de olika idrottsförening-
arna klippte hon det blågula 
bandet. 

Publiken bjöds på flera 

innebandymatcher av såväl 
knattelag som Grunden Bois, 
som mötte varandra. De har 
sin hemvistelse i Göteborg 
men med spelare även från 
kranskommunerna, däri-

Regi: Jenny Korhonen, Mats Berggren, Jonathan Wiman
Teatermamma: Fiffi  Tjusling • Ljud & ljus: David Rydén
Koreografi : Annie Billingsdal

En vaknaföreställning om 
sanning och konsekvens...

Pelarteatern, Alafors
Onsdag 5 oktober kl 19
Torsdag 6 oktober kl 19

Boka på www.pelarteatern.com
Inträde: 0-1.000.000kr (du bestämmer själv)
Alla intäkter går oavkortat till
Pelarteaterns ideella ungdomsverksamhet

Ale fritid

Mediaverkstaden

Invigningspresent. Per Carlsson fick ta emot en gåva till Bo-
hushallen på 15 000 kronor av Göteborgs friidrottsförbunds 
ordförande Karin Lundgren. Pengarna ska användas till red-
skap för att kunna utveckla friidrotten ytterligare.

Bohushalle
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www.lansfast.se 

Länsdeklarerad betyder att 
bostaden är besiktad innan 
försäljning

Ett mycket charmigt hus beläget på en solig och skyddad 
tomt. Runt huset löper en stor altan i flera etager med 
nedsänkt pool.
Villan är inredd i romantisk lantlig stil med stort lantkök och 
vardagsrum med matplats i glasverandan. 

GRUNNE 210
VISNING 22/9 KL. 18:30-
19:00. RING OCH BOKA
BOYTA CA 60+30 M², 
3 ROK.

MÄKLARE KARIN 
BREDEGÅRD 0322-785 53
TOMTYTA 900 M² 
PRIS 1 350 000 KR/BUD.

VILLA - GRUNNE

En ljus och luftig bostadsrättsvilla med modern arkitektur. 
Ryggåstak, fönster upp till nocken och låg vägg mellan kök och 
vardagsrum bidrar till den moderna känslan. Till huset hör två 
uteplatser, carport samt förråd. 

HÄGERS GRÄND 6
BOYTA CA 109 M², 4 ROK.
VISAS 26/9 KL. 18:00-18:30. 
RING OCH BOKA.

MÄKLARE KARIN 
BREDEGÅRD 0322-785 53
MÅNADSAVGIFT 4 850 KR. 
PRIS 1 595 000 KR/BUD.

BOSTADSRÄTTSVILLA - BACKA SÄTERI

Mitt i det böljande landskapet är den här nybyggda och rymliga 
villan belägen. Till huset hör garage om ca 90kvm, 4 uteboxar, 
spolspilta och sadelkammare. Här bor man naturskönt 
med gångavstånd till ridhus och med bra pendelavstånd till 
Göteborg. 

SKÅR 214
BOYTA CA 186 M², 7 ROK.
TOMTYTA 2 447 M². 
VISAS 22/9 KL. 17:00-17:30. 
RING OCH BOKA

MÄKLARE KARIN 
BREDEGÅRD 0322-785 53
PRIS 3 450 000 KR/BUD.

HÄSTSTÄLLE - SKÅR

Ett klassiskt 40-talshus med stor härlig hörntomt, garage 
med förråd och en friggebod. Huset är beläget i uppvuxet 
villaområde, med gångavstånd till både Bohus centrum och 
naturområden.

JORDFALLSVÄGEN 77
BOYTA 96 M², 3 ROK.
VISNING: 28/9 KL 17:30-
18:00 RING OCH BOKA

MÄKLARE KARIN 
BREDEGÅRD 0322-785 53
TOMTYTA 760 M² 
PRIS 1 925 000 KR/BUD.

VILLA - BOHUS

Tag 3
betala för 2
Erbjudanden gäller från 22/9-29/9.
* Ej Triumph Essence. Den med lägst pris på köpet.

Gäller alla Triumph underkläder *

RESERVED FOR DEALER INFORMATIONÄlvängen
Tel. 0303-74 60 12

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Bandet klipptes. Kultur- och fritidsnämndens ordförande Isabell Korn (M) klippte bandet till-
sammans med barn från de olika idrottsföreningarna.

Inspirationskälla. Handikappidrottaren Gunilla Wallengren 
blev intervjuad om sina stora framgångar inom sporten 
innan hon tog ett varv runt banan.

en invigd!

bland Ale.
Bordtennis av Wartas 

herrar och uppvisningar i fri-
idrott och gymnastik hörde 
även dagen till. 

– Det var roligt att så många 
personer i blandade åldrar be-
sökte invigningen, allt från 
spädbarn till 96-åringar. Det 
bevisar att det finns något för 
alla, säger Per Carlsson. 

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se
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POLIS
RONDEN

Tisdag 13 september

Bensintjuvar
Smitning från bensinnota 
rapporteras från Statoil i 
Älvängen.

Onsdag 14 september

Inbrott
Inbrott i en affärslokal i 
Älvängen. Tobaksvaror tillgrips.

En person anträffas i 
Nödinge, misstänkt för nar-
kotikabrott. Mannen är sedan 
tidigare känd av polisen.

Fredag 16 september

Misshandel
Två män hamnar i bråk med 
varandra i Ale gymnasium. En 
av männen är nu misstänkt för 
misshandel.

Söndag 18 september

Villainbrott
Villainbrott i Surte. En dator 
samt smycken tillgrips.

En anlagd bilbrand sker på 
Ale Torg. När räddningstjänsten 
kommer till platsen är fordonet 
helt utbränt.

En relationsbetingad miss-
handel sker i Nol.

Ett våldtäktsförsök anmäls 
från en adress i Ale.

Antalet anmälda brott under 
perioden 12/9 – 19/9: 35. Av 
dessa är tre bilinbrott och ett 
biltillgrepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

�����������������������
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Temahelger - • logi • frukost • lunch • middag • entré 
spa • temaspecifik aktivitet

 
Konferens  - • logi • frukost • lunch • middag • entré  
spa • konferenslokal  

Telefon 0511-571 90 • Fax 0511-574 66
info@lundsbrunn.se • www.lundsbrunn.se

Temahelg eller konferens 

med SPA
fr. 1 496:-/pp 

(exkl moms)

fr. 1 305:-/pp

Friendtex-modeparty

FRIENDTEX Maskingatan 12, 602 23 Norrköping

Ny kollektion 
– Ny designer

Beställ en katalog, boka 
en  visning eller starta som 
 återförsäljare!

Klicka in på www.friendtex.se
om du vill veta mer 
eller ring oss  på: 011-12 27 00

Vi har funnits i  Älvängen  
så länge man kan minnas…

Hej! Jag heter Sandra och jobbar på  
kontoret i Älvängen.

Välkommen in så hjälper jag dig med placeringar,  
fastighetsaffärer, Nyckelkund och mycket mer. 
Du når mig på sandra.astrom@swedbank.se   
0303-334883, växel 0303-334880.

NÖDINGE. Sedan i 
somras är Anna-Lisa 
Jansson ny chef på 
Handelsbanken Ale 
Torg.

Det är första egna 
kontoret som hon basar 
för.

– Det ska bli kul att få 
driva det på mitt sätt, 
säger Anna-Lisa till 
lokaltidningen.

Anna-Lisa Jansson har ett 
förflutet på Stadshypotek, 
på den tiden Sveriges största 
bolåneinstitut som också 
var bankoberoende. När 
Handelsbanken förvärvade 
Stadshypotek 1997 gick 
Anna-Lisa samma väg.

– Jag fick presenterat för 
mig vad Handelsbanken 
hade att erbjuda. Decentrali-
seringen och möjligheten att 
kunna påverka var i banken 
jag vill hamna tilltalade mig, 
berättar Anna-Lisa.

Erfarenheten hon skaffade 
sig på Stadshypotek, med 
den omtalade fastighetskri-
sen i början av 90-talet, gick 
inte obemärkt förbi.

– Jag tog lärdom av det 
som hände då. Det var 
många kunder som blev nöd-
ställda, de behövde ändra 
sina lånekostnader och andra 
behövde avyttra fastigheter. 
Det har i viss mån präglat 

mitt förhållningssätt till lån 
och krediter. Jag är realist 
och det vill jag förmedla till 
såväl kunder som kollegor.

Efter att ha verkat inom 
Handelsbankens företags-
grupp på Eriksberg blev 
Anna-Lisa ställföreträdande 
chef på kontoret Backa/
Ringön. Det var innan erbju-
dandet på Ale Torg dök upp.

– Det som attraherar i en 
sådan här roll är att man får 
sätta sin prägel på konto-
ret samtidigt som man får 
utveckla personalen.

Vad gör en kontorschef?
– Det är många olika 

saker. Dels handlar det om 
att se till så att medarbetarna 
får sin kompetensförsörjning 
och att vi har rätt personal-
dimensionering. För mig 
gäller det också att göra en 
uppföljning av varje individs 
handlingsplan och aktivi-
tet. Vidare ska jag förmedla 
Handelsbankens olika tjäns-
ter, alltifrån kreditpolicy till 
sparaffärer, säger Anna-Lisa.

– Därtill har jag också ett 
eget kundansvar, vilket jag 
tycker är väldigt roligt.

Ditt intryck av din nya 
arbetsplats?

– Oerhört positivt! Kun-
derna är snabba på att visa 
sin uppskattning. De är tack-
samma när du kommer med 
tips och idéer som rör deras 
ekonomi.

Var det självklart att du 
skulle jobba på bank?

– Intresset för ekonomi 
har alltid funnits där liksom 
passionen att hjälpa andra 
människor. Jag stod väl i 
valet och kvalet mellan vård- 
och ekonomisk linje. Ett 
annat intresse är språk och på 
den ekonomiska linjen fick 
jag båda delarna. Jag har rest 
mycket genom åren, men 
aldrig jobbat internationellt.

Det pratas mycket om 
en stundande finanskris, 
vad är din uppfattning i 
den frågan?

– Det finns saker att för-
hålla sig till, men frågeteck-
nen kan också räta ut sig. Det 
finns inte några fakta idag 
som säger att spiralen ska gå 
nedåt. Det återstår att se hur 
Europa hanterar krisen. Sve-
rige kommer i alla fall inte att 
påverkas dag ett, säger Anna-
Lisa.

Vilka är de vanligaste 
bankärendena idag?

– Det är väldigt varie-
rande. Kontanthantering 
givetvis, men det är en gene-
rationsfråga. Utlämning av 
internetkoder och telefon-
tjänstkoder. Sedan har vi 
kunder som vill prata spa-
rande eller som vill söka lån.

Om du fick en miljon 
kronor att förvalta, vad 
skulle du göra?

– Vill man ha bra avkast-
ning över tid så hade jag spri-
dit tillgångarna på aktiefon-
der, ränteplacering och viss 
del råvaror. Hur som helst så 
hade jag inte haft alla ägg i en 
och samma korg.

Anna-Lisa är ny chef på 
Handelsbanken Ale Torg

ANNA-LISA JANSSON
Ålder: 44.
Bor: Nya Varvet, Göteborg.
Familj: Två pojkar; 14 och 9 år.
Intressen: Sport och framförallt 
handboll. Jag var själv med och spe-
lade upp Sävehof i Elitserien i början 
av 90-talet. Nu blir det att jag följer 
mina två söners idrottsutövande.

Ser helst på tv: Konceptet ”Så 
mycket bättre” gillar jag. ”Mästarnas 
mästare” är också en favorit.
Favoritmusik: Allätare. Just nu lyss-
nar jag på Håkan Hellström och Tim-
buktu.
Äter helst: Mexikansk mat.

Ale Torg • Tel 0303-966 41 • www.blomsterriket.se
Öppet: Vardag 9.30–19.00 • Lördag 9.30–15.00 • Söndag 11.00–15.00

Succén fortsätter...

Tulpanlökar i lösvikt 

fr 55:-/kg
Påskliljorlökar i lösvikt 

fr 29:-/kg

Dags att plantera lökarna för påskliljor, tulpaner m.m.

LJUNG (Erica & Caluna) 

4 st 100:- TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Anna-Lisa Jansson, ny chef 
på Handelsbanken Ale Torg.

Öppet alla dagar 8-22

5-ÅRS JUBILEUM MED KAFFE OCH TÅRTA
Kl 15-18 på fredag. 

Vi fi rar 5 år på Ale Torg och vår nya medarbetare Ulfs start

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. Priserna gäller v.38 • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

Hej det är jag som 
är Ulf, välkomna 
in och fi ra!

5 KRONORSRALLY:

Creme Fraiche
34 o 15%, 2 dl • ICA, Jmf pris 25,-/l

Kärleksmums
Bonjour, 80g

Jmf pris 62,50/kg

Minibaguetter
ICA 6*50g • tre sorter

Jmf pris 16,67/kg

Yoggi
3 sorter 150gr

Arla, Jmf pris 33,30/kg

Kycklingspett
3 olika smaker, 30g

Marten, Jmf pris166,66/kg

Marianne strut
Diplom-is 110 ml • Jmf pris 45,45/l

Vit blockchoklad
ICA 100 g • Jmf pris 50,-/kg

Handtvål
Euroshopper 500ml • Jmf pris 10,-/l

Tandkräm
Euroshopper 125 ml

Jmf pris 40,-/liter

Dubbelbitar
Marabou, 40-60g

Jmf pris 83,40-125/kg

Salta pinnar
ICA 250 gr • Jmf pris 20,-/kg

3-liters Plastpåsar
ICA, Jmf pris 5,-/st

Lättdryck
9 olika smaker, 2 dl 
Kivik, Jmf-pris 5,-/l

Pingvinstänger
2 för

Toms 27 g • Jmf pris 31,70/kg

Godispåsar
Haribo, 100g • Jmf pris 50,-/kg

Godispåsar
Malaco, 80g • Jmf pris 62,50/kg

Bomullspinnar
Euroshopper 200 st

Jmf pris 2,5öre/st

Femman lott
Jmf pris 5,-/st

Kalvkorv/hg
Göteborgs Chark • Jmf pris 50,-/kg

I förbutiken:

I manuella disken:

I manuella disken:

Lösgodis/hg
Karamellkungen • Jmf pris 50,-/kg

Krossade tomater
ICA, 500g • Jmf pris 10,-/kg

Gurka
Sverige, Klass 1 • 

Jmf pris ca 14.20-10kr/kg

Vaniljvisp
Milda 12%, 2 dl • Jmf pris 25,-/l

Tandborste
ICA 1-pack • Jmf pris 5,-/st

Ölkorv
Whoppis 50g • Jmf pris 100,-/kg

Potatis/kg
King Edvard och fast

Chokladpudding
ICA 4-port • Jmf pris 41,70/kg

Gul lök/kg

Festis
ICA 3-pack 25 ml • Jmf pris 1,70/st

Drickyoghurt
2 sorter 234 ml 

ICA, Jmf pris 21,40/l

Rismål
4 olika smaker, 175 gr
ICA, Jmf pris 28,60/kg

Gräddfi l
ICA 3 dl • Jmf pris 16,70/l
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NÖDINGE. Det som tidi-
gare var en restaurang 
har förvandlats till en 
skobutik.

På torsdag öppnar 
Skoalla.

– Vi tror mycket på 
Ale Torg och dess fram-
tid, säger ägaren Mats 
Uno.

Mats Uno och hans personal 
har jobbat i stort sett dygnet 
runt den sista veckan för att 
få hyllinredning och skor på 
plats inför torsdagens invig-
ning av Skoalla.

– Slitsamt, men samti-
digt väldigt roligt, konstate-
rar Mats och hugger tag i en 
av raden av ouppackade lådor.

Toppstyrt
2006 övertog Mats Uno och 
hans fru Ann-Charlotte an-
svaret för Eurosko i Torslan-
da och två år senare erövrades 
också befintlig butik i Lerum.

– För ett år sedan lämna-
de vi Eurosko, det blev helt 
enkelt för toppstyrt. Istället 
döptes butikerna om till Sko-
alla. I augusti i år bestämde 
vi oss för att stänga enheten i 
Lerum och istället lägga kraft 
på Ale Torg, berättar Mats.

Vad fick er att satsa på 
Nödinge?

– För det första så finns det 
ingen annan skoaffär på orten 
och för det andra så tror vi 

väldigt mycket på Ale Torg. 
Det byggs en hel del i det 
här området och framtiden 
ser ljus ut.

– Läget som vi fick på 
torget hade också betydelse 
för vårt beslut. Lokalen ligger 
helt rätt.

Vad erbjuder Skoalla för 
sortiment?

– Vi vänder oss till hela fa-
miljen. Vi jobbar mycket med 
barnskor och är duktiga på 
det. Vi saluför kvalitetsmär-
ken som bland annat Kavat 
och Ecco. 

– På herrsidan återfinns 
uteslutande kända varumär-
ken. Män köper väldigt sällan 
skor och när det sker så vill 
man ha kvalitet. Våra kvinn-
liga kunder kommer att finna 
alltifrån boots till skinnstöv-
lar. Vårt mål är att alla ska 
hitta något i butiken, därav 
namnet.

Hur ser höstens skomo-
de ut?

– Det är boots som gäller 
både för herrar och damer.

Återvinningens dag arrangeras av Renova, Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, 
Kungsbacka, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

I samarbete med 
som arrangerar Återvinningshelgen 23-25 sept.

ÅTERVINNINGENS DAG 2011 GÅR I ELEKTRONIKENS TECKEN!

Förra året köpte vi 2,5 miljoner nya fjärrkontroller men bara 420 000 återvanns. 
Uttjänt elektronik innehåller viktiga metaller som kan användas i nya produkter. 
Den 24 september fokuserar vi därför på elektronikåtervinning, med olika 
aktiviteter och extra personal på våra återvinningscentraler. 

Mer information hittar du på din kommuns hemsida, eller på www.renova.se.

Skobutik för alla åldrar
– Ägaren tror mycket på Ale Torg

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.seSara Hansson, Mats Uno och Malin Jarhäll förbereder invigningen av Skoalla på Ale Torg, som äger rum nu på torsdag.
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Vi på Peab bygger hem som håller för verkliga liv. Bakom de 
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HEM SOM HÅLLER  
FÖR VERKLIGA LIV.  

INSPIRATIONSDAG!
HITTA ETT HEM I DIN STIL! VÄLKOMMEN PÅ

TRÄFFA PEAB, SIEMENS OCH HEMTREND HOS MYRESJÖKÖK I GÖTEBORG.
INSPIRERAS TILL ETT NYTT HEM.
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NYTT OCH MODERNT

I B
RF ALEÄNG?

STILREN HEMKÄNSLA 

I Ö
STRA ÄNGARNE?

I ALE PÅGÅR NU FÖRSÄLJNING AV:
BRF ALEÄNG, ALE 
– TRIVSAM SMÅSTADSIDYLL NÄRA STORSTADEN.
������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
Försäljning:���������������������������������

ÖSTRA ÄNGARNE ETAPP 2, ALE  
– SMÅSTADSIDYLL NÄRA STORSTADEN.
��������������������������������������������������������������
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VÄLKOMMEN PÅ FIKA OCH INSPIRATION!
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����� ������������������������������������������������
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TID: SÖNDAG 25 SEPTEMBER, KL 11.00-15.00
PLATS: MYRESJÖKÖK, ÖVRE HUSARGATAN, 
GÖTEBORG
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ALE. En dröm kan gå i 
uppfyllelse för Aleban-
det Demotional. 

De ligger just nu etta 
i en röstningstävling 
där priset är att bli för-
band till ett av Sveriges 
största dödsmetallband 
– Arch Enemy. 

Redan nu är de på 
rejäl frammarsch och 
genombrottet är inte 
långt borta för de väl-
klädda killarna bakom 
den hårda musiken.

Stämningen är full av för-
väntan när Alekuriren träffar 

fyra av bandets sex medlem-
mar i replokalen i Majorna. 
De övriga två bor i Växjö. 
Inom bara några dagar 
avgörs röstningstävlingen 
som just nu pågår på skivbo-
laget Century Medias hem-
sida. Än så länge ligger de i 
täten av de sex band som är 
kvar och marknadsföringsar-
betet är i full gång. Vinnaren 
får öppna för Arch Enemy 
när de spelar på Trädgår’n i 
Göteborg den 11 november.

– Jag tror vi tar hem det, 
om inget annat band kör en 
extrem promotionkampanj, 
man vet aldrig, säger gitar-
risten Sebastian Fjordevik.

Medlemmarna i Demo-
tional har satsat på ett fram-
gångsrikt koncept där kon-
traster får lov att ta plats. De 
kallar sin musikstil modern 
melodisk metal och till skill-
nad från många andra band i 
samma genre intar de scenen 
i vita skjortor, svarta västar 
och slipsar. 

– Vi vill visa att man inte 
behöver se ovårdad ut bara 
för att man spelar hård 
musik. Det blir en intressant 
och ovanlig kontrast, säger 
sångaren Christopher Kris-
tensen.

Målet är att nå ut till så 
många som möjligt och 

genom den melodiösa stilen 
riktar de sig till en bred 
publik. Nu på lördag, den 
24 september spelar de på 
rockklubben Belsepub på 
Henriksberg i Göteborg och 
deras förhoppning är att så 
många som möjligt kommer 
och lyssnar.

– Musiken ska vara hård, 
men så mainstream som 
möjligt för att kunna till-
tala många. Våra influenser 
kommer från i princip allt 

och vi spelar det vi själva 
tycker om, säger Sebastian.

Fått erbjudanden
Demotional bildades 2009 
och har på kort tid gjort sig 
ett namn inom Göteborgs 
hårdrocksscen. Förra sön-
dagen blev de signade av 
managementbolaget Horns 
up agency, som tror på deras 
potential.

– De hjälper oss med de 
mesta runt omkring, till 

exempel bokningar och 
marknadsföring, säger gitar-
risten Johan Olofsson.

Ännu har de inte släppt 
någon skiva, trots att flera 
bolag har visat intresse. De 
vill vänta på rätt tillfälle.

– Vi har släppt en digital 
EP med tre låtar på Spotify 
och ytterligare en är på gång. 
Just nu satsar vi mest på att 
komma ut och spela för att 
sprida musiken så mycket 
som möjligt, säger basisten 

Kristoffer Lindh.
Vad skulle det betyda 

om ni fick vara förband till 
Arch Enemy?

– Allt kan börja där. Även 
om vi inte vinner så skulle 
tävlingen i sig kunna bli 
ett startskott för oss, säger 
Christopher.

Stora framgångar för Aleband
– Medlemmarna i Demotional har siktet inställt på att slå igenom

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Stilfullt. Trasiga jeans och rufsigt hår är inget för killarna i Demotional. För dem går stilig klädsel och hård musik hand i hand. 
Pressbild: Marcus Fjordevik

DEMOTIONAL
Bildades: 2009
Medlemmar: Kristoffer Lindh, 
Sebastian Fjordevik, Johan Olofs-
son och Christopher Kristensen 
(alla fyra från Ale), samt Nils-Pet-
ter Nilsson och Tommy Magnus-
son från Växjö.
Musikstil: Modern melodisk 
metal 
Aktuella: Tävlar om att bli för-
band åt Arch Enemy. Spelar på 
rockklubben Belsepub på Henriks-
berg i Göteborg lördagen den 24 
september. Och sångaren Chris-
topher Kristensen tillägger:
– tävlingen i sig kan bli start-
skottet.

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

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

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Ingrid 
Piazza

Lena 
Sjöberg

Fredrik 
Hellberg

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Hans 
Götestam

Roger  
Borg 

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!
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Fågel fisk eller både och
I ur och skur hittar man honom uppe vid fågeldammarna i Surte.

Han har varit medlem i Föreningen Svanen sedan 80-talet och är numera kassör.
Willy Nöjd är ett riktigt original med en stor portion humor.

Hur ser en vanlig dag 
ut vid fågeldammarna i 
Surte?

– Vi är ett tiotal kompisar i 
föreningen som brukar träf-
fas i klubbstugan vid nio-
tiden varje morgon, ta en 
kopp kaffe och umgås. 
Under förmiddagen åker vi 
och hämtar mat till fåglarna, 
vilket består av bröd från 
Konsum i Surte och säd från 
Skepplanda. Sedan matar 
vi fåglarna och tar en runda 
kring dammarna. Vi brukar 
även tippa på V75 tillsam-
mans, men någon vinst blir 
det aldrig.

Vad är det för sorts
fåglar i dammarna?
– När jag gick med i för-
eningen på 80-talet hade vi 
bara svanar och änder, men 
efterhand har vi köpt in fler 
sorter. Nu finns det även 
gäss, grågäss, mandarinän-

der, smaragdänder, vanliga 
gräsänder och ankor. Det 
är ett populärt ställe som 
många besöker för att titta 
på fåglarna. 

Har du någon favoritfågel?
– Nej, de är favoriter allihop.

Hur tar ni hand om dem 
på vintern?
– Vi är ju som sagt här varje 
dag, även när snön ligger 
på marken. Då behöver fåg-
larna extra mycket mat och 
för att inte dammarna ska 
frysa har vi en kompressor 
som pumpar vatten. 

Vad gör du när du inte är 
vid fågeldammarna?
– Jag brukar fiska i Tjuv-
kil när vädret tillåter, det 
brukar bli någon gång i 
veckan. Annars går jag 
till Konsum och spelar på 
hästar. Det finns inte så 
mycket att göra i Surte och 

jag hade önskat att man 
kunde öppna fler affärer, 
men vi får vara nöjda med 
att det finns en fågeldamm. 
Den är det bästa vi har.

Vad gör dig glad?
– Om vi vann på V75!

Vad gör dig arg? 
– Det var jättetråkigt när ett 
ungdomsgäng förstörde för 
oss uppe vid fågeldammen. 
De eldade upp ett staket och 
hade ihjäl 20 ankor genom 
att kasta sten på dem, men vi 
har inte haft några problem 
på sistone så troligtvis har 
ungdomarna vuxit till sig.

Om du var en fågel, vilken
sort skulle du vilja vara då?
En pilgrimsfalk! Det är den 
snabbaste fågeln och den 
fångar sina byten i luften.

VECKANS 

PROFIL

Namn: Willy Nöjd
Ålder: 76
Bor: Surte
Intressen: Trav, fiske och 
fåglar
Stjärntecken: Stenbock

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Din skobutik för hela familjen

20% RABATT PÅ TRETORN 
Gäller alla modeller vi har på lager

NN 20% R200%0% 
a

KOLLA IN VÅRT HÖSTMODE
flera modeller till dam & herr

-FLER 
ERBJUDANDEN 

I BUTIKEN!
bl.a ECCO 20%, 

100kr Rabatt på 
Scholl och 
Skohorn på 
köpet när du 

handlar RIEKER

Tretorn Slask II Jr 
Färg röd & grå

Varmfodrad. 

Tretorn BORE 
Färg Svart 

Varmfodrad 

KAVAT DEFENDER
Färg Svart 

KAVAT SNÖ
Färg Cerise & svart 

VARMA OCH TORRA SMÅ 
FÖTTER-KAVAT

Björn Borg
Herr
Dark Brown
Ord.pris 

Björn Borg
Herr
Black 
Brown
Ord.pris 

200 KR RABATT PÅ HERRSKOR 
FRÅN BJÖRN BORG

Fler modeller finns i butiken

Tretorn  SKERRY 
Färg Aqua 

Fler oFFleleer momo

bl.a
100kr

S
S
k

h

rk 
rd.pris 

ad. 

E 
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ÄLVÄNGEN. Inget kunde 
stoppa eleverna från 
Älvängenskolan och 
Madenskolan.

Trots ett ruskoväder 
av värsta sort genom-
fördes Skoljoggen som 
planerat i tisdags.

– Man blir bara lite 
blöt, konstaterade 
Alfred och gjorde sig 
beredd på startlinjen.

Det regnade på både läng-
den och tvären när eleverna 
från Älvängen genomförde 
Skoljoggen i tisdags förmid-
dag. Som vanligt skedde upp-
värmning till musik innan 
barnen skickades iväg klassvis 
på en runda i Madenområdet.

Det är Skolidrottsförbun-
det som arrangerar Skoljog-
gen. Detta var 29:e gången 
i ordningen. Skoljoggen är 
Sveriges största motionslopp 
med över en halv miljon del-
tagare.

I samband med Skoljog-
gen samlades en frivillig 
springslant in till Barncan-
cerfonden.

– Det är kul att få röra på 
sig och det spelar inte så stor 
roll att det regnar och blåser. 
Man får springa sig varm, 
förklarade Daniel.

Efter avslutad jog-
gingrunda väntade förfrisk-
ningar i form av dricka och 
banan.

Precis som många andra skolor i landet deltog Alboskolan 
i Skoljoggen. Uppvärmning skedde tillsammans med Lena 
Rhodén Andersson och sedan var skepplandabarnen redo 
att avverka den på förhand angivna sträckan.

Foto: Per Rehnlund

Skoljoggen på Alboskolan

Skoljoggen trots regn och rusk

I BLÖTAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Gemensam uppvärmning inför Skoljoggen.

Daniel, Alfred och Christoffer gör sig redo för start.

Regn och blåst hindrade inte eleverna från att springa Skol-
joggen.

Starten för Skoljoggen skedde bakom Älvängens kulturhus.

SKOLJOGGEN

• Alla kan delta
• Bidrar till god hälsa
• Lockar till fysisk aktivitet
• Stärker gemenskapen i skolan
• Skapar folkrörelse
• Uppmärksammar och skapar 
engagemang kring vissa utsatta 
grupper, i år barn med cancer.

ÄLVÄNGEN. I skönt höst-
väder arrangerades Repsla-
gardagen i lördags. Aktivi-
teter skedde såväl invändigt 
som på gårdsplanen utanför 
entrén till Repslagarmuseet. 
På repslagarbanan stod hant-
verkarna uppradade och be-
sökarna kunde köpa alltifrån 
slöjdprodukter till smides-
ting. Naturligtvis demonstre-
rades också repslagning med 

Bernt Larsson i huvudrol-
len. Vidare fanns förening-
en Västgötalin på plats i en 
av byggnaderna för att visa sin 
vackra produktion. 

I samband med Repslagar-
dagen fanns möjlighet att be-
vittna jubileumsutställningen 
av Surte Fotoklubb, som hade 
representanter på plats i Rep-
slagarmuseet.

JONAS ANDERSSON

Repslagardagen 
firades i Älvängen

Ett 50-tal hantverkare medverkade på Repslagardagen.

Ved, sol och pellets i drift!
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Välkommen på visning!
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Torsdag 29/9 kl 14-19

Truckgatan 2, 442 40 Kungälv, Tel 0303-92145

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär
ÖPPETTIDER: Vardagar 9-18 • Lördagar stängt under sommaren.

Trollhättevägen 18 • Kungälv

Tel. 0303-620 00 • Bilförs. 0303-620 10        www.bilab.se

Lars
Borg

0303-620 76

Mikael
Nilsson

0303-620 17

Emil
Runfelt

0303-620 18

Kontakta våra Audi-säljare

Niklas
Johansson

0303-620 56

Daniel
Svennemar

0303-620 57

Maximalism.

Audi A1

159.900 kr
ord.pris 170.000 kr

A1 miljöbil
Nya Audi A1 är en stor liten bil. 
Vi lovar att du får riktigt roligt bakom ratten:
• Klimat • CD-radio • Alufälgar • Elhissar 
• Elspeglar • ESP • Fjärr centrallås • Easy Entry

Välkommen in och provkör.

”Köregenskaper, kvalitetsintryck, komfort och
bränsleekonomi är på topp. MIKAEL SCHULTZ, 
VI BILÄGARE, 28.7 2010

Bränsleförbrukning 5,1 l/km, CO2 utsläpp 119 g/km, Miljöklass 
2005. Bilen på bilden är extrautrustad.

Skattefri 
i 5 år!

Peter Hyltén-
Cavallius

0303-620 16

Patrik
Carmichael

0303-620 19

Kontakta våra VW-säljare                               Transportbilssäljare

Bränsleförbrukning blandad körning 4,2–5,9 l/100 km. CO
2
-utsläpp blandad körning 89–139 g/km. Uppfyller EU5. 

Polo. En helt ny klass.
137.900 kr

OMGÅENDE
LEVERANS!

nu
Ord pris 163.300 kr

MASTERPAKET INGÅR!
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ÄLVÄNGEN. Det bästa 
med vattenskoterspor-
ten jetski är att det går 
fort. 

Det tycker 13-åriga 
Emma-Nellie Örtendahl 
från Älvängen som 
snart åker till USA för 
att tävla i VM. 

Hon fastnade direkt 
för sporten och på bara 
tre år har hon kommit 
upp sig rejält.

Den största skillnaden 
mellan vanlig vattenskoter 
och jetski är att man står 
upp och kör. På tävlingar 
är det inte ovanligt att man 
kommer upp i 80 kilometer 
i timmen, så det är inget för 
fegisar.

– Man tänker inte på att 
vara rädd eftersom man är 
fokuserad på att få en så bra 
tid som möjligt, men just 
i starten kan det vara lite 
klurigt ibland, säger Emma-
Nellie Örtendahl. 

Hon är medlem i Orust 
jetskiklubb, där hon tränar 
en gång i veckan. Samman-
lagt är de fem tjejer från 

klubben som ställer upp i 
VM som går i Lake Havasu 
i Arizona, USA. Sjön ligger i 
närheten av Coloradofloden 
mitt ute i öknen.

– Det ska bli jättespän-
nande och jag kommer göra 
mitt bästa för att placera mig 
så bra som möjlig. Om jag 
kommer bland de tio bästa i 
finalen så är jag nöjd.

Hon kommer att tävla i 
två olika juniorklasser under 
lika många dagar. I år firar 
tävlingen World finals Lake 
Havasu 30-årsjubileum så 
det blir extra speciellt. 

Banan är utmärkt med 
bojar som man rundar och 
i svängarna gäller det att ha 
både precision och styrka för 
att ta sig i mål så snabbt som 
möjligt.

Fler tjejer
Planet lyfter den 28 sep-
tember och hela familjen 
ska med på resan. Pappa 
Mats Örtendahl har själv 
varit mycket framgångsrik 
inom jetski och tränar nu sin 
dotter. 

På senare år har allt fler 
tjejer börjat utöva sporten, 
som tidigare dominerades av 
killar. Eftersom den inte är 
så utbredd i Sverige ännu är 
det ofta samma familjer som 
träffas på träningar och täv-
lingar. 

– När tjejerna möter var-
andra ute på banan blir det 
hårda kamper, men direkt 
efter är de bästa vänner igen, 
berättar Mats.

Jetski är en fysiskt krä-
vande sport och därför gäller 

det att hålla igång för att 
orka. Emma-Nellie spelar 
även innebandy i Ale Ibf, 
rider och är ute och springer.

– Det är viktigt att hålla 
uppe både konditionen och 
styrkan och jag har fullt upp 
hela tiden.

Nästa år går hon upp en 
klass, från minior till junior 
och hon ser fram emot cup-
sammanställningarna, istället 
för att bara köra enskilda täv-
lingar. Tidigare i år har hon 
deltagit i bland annat SM, 
Norska cupen och Nordiska 
cupen i Finland.

– VM i USA blir ett bra 
avslut på året, säger en för-
väntansfull Emma-Nellie.

NOL. I fredags morse 
gick startskottet för 
Nolklassikern.

Det är femte året 
som arrangemanget 
genomförs.

Första grenen att 
klara av för elever och 
lärare var vandring.

Egentligen var det tänkt 
att Nolklassikerns inledan-
de vandring skulle äga rum 
på tisdagsförmiddagen, men 
med tanke på väderleken, 
stormbyar och regn, fick pro-
menaden flyttas fram några 
dagar. 

– Idag var det desto bättre 
förutsättningar. Sol, nästan 
ingen vind, och en behag-
lig temperatur, konstaterade 
Ragne Bengtsson, ansvarig 
för Nolklassikern.

Felicia Larsen, klass 4A, 
upplever Nolklassikern för 
första gången. Hon stod 
beredd på skolgården med 
ryggsäcken packad.

– Jag har med mig pastasal-
lad att äta under vägen. Det 

ska bli kul att vandra, men 
cyklingen är den gren som 
jag tycker ska bli allra roligast.

Innan dess ska Nolsko-
lans elever avverka simning 
i Borås. Många roliga akti-
viteter att se fram emot med 
andra ord.
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KILANDA. I förra veckan 
arrangerade Barn- och fri-
tidsprogrammet i Ale gym-
nasium en kick off för alla 
nya elever. Under två dagar, 
torsdag och fredag, var det 
teambuilding som stod på 
schemat. Samarbetsöv-
ningarna avlöste varandra 
och övernattning skedde i 
Kilanda gamla skola.

– På torsdagen genom-
förde vi aktiviteter på kam-

ratbanan. Målsättningen 
med vår kick off är att bilda 
en bra gemenskap i klassen 
som i sin tur skapar trygg-
het hos eleverna. Ju mer 
man lär känna varandra 
desto större förståelse får 
man för varandras olik-
heter, förklarar Susanne 
Petersson, lärare på Barn- 
och fritidsprogrammet. 

JONAS ANDERSSON

Kick off med teambuilding 
– Gymnasieelever åkte till Kilanda

Förstaårseleverna på Barn- och fritidsprogrammet åkte 
till Kilanda gamla skola i förra veckan där teambuilding 
stod på programmet i dagarna två.

Nolklassikern 
5-årsjubilerar
– Vandring i skönt höstväder

PÅ NOLSKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Nolklassikern inleddes på traditionsenligt vis med vandring 
i fredags.

Felicia Larsen upplever sin 
allra första Nolklassiker.

VM i USA stundar för Emma-Nellie
– Ales egen jetski-drottning laddar upp inför tävlingen

LYCKA TILL!

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Framtidsutsikter. Emma-Nellie hoppas att hon även i framtiden kommer att ha viljan och 
möjligheten att fortsätta med jetski.

EMMA-NELLIE 
ÖRTENDAHL
Ålder: 13
Bor: Älvängen
Intressen: Jetski, ridning och 
innebandy
Aktuell: Tävlar i jetski-VM i USA

KAN MAN ”GOOGLA” DITT FÖRETAG?
Internet växer och är idag världens näst största media, bara TV är större.
Vill man hitta något idag så ”googlar” man, telefonkatalogernas tid är sedan länge förbi.
Du kanske redan går i tankarna på att skaffa en hemsida men inte gjort slag i saken ännu?

Låt oss hjälpa dig med din exponering på nätet.
Vi utformar en hemsida efter din verksamhet och får er att synas.

Intressant? Kom upp på en kopp kaffe! Alternativt slå Adam eller Emil en signal
så berättar vi mer och svarar på dina frågor.

Du når Adam på 0303-333 734 och Emil på 0303-333 736.

(Och du, det kostar inte skjortan att skaffa en ny hemsida!)
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BOHUS. Bohus IF frii-
drott är igång på allvar.

Nu har klubben med-
verkat i två tävlingar.

Först var det Edet 
Runt och därefter Lilla 
Bohusspelen

Den 3 september hade Bohus 
IF med två deltagare på Edet 
Runt, Albin Ekström, som 
kom trea i P11-12 år (1,9 km) 
och Jonathan Norrman som 
kom tvåa i P8 (1,9 km).

I Lilla Bohusspelen, som 
gick av stapeln den 10 sep-

tember, representerades BIF 
av hela tolv deltagare som 
medverkade i olika grenar. 
Det blev fina resultat, bland 
annat delades nio medaljer ut, 
varav två guld, två silver och 
fem brons samt andra fina re-
sultat att med sig hem.   ❐❐❐

Medaljer till Bohus IF:s friidrottare

Bohus IF:s duktiga friidrottare. Stående från vänster: Benjamin Elfstigen, Felicia Elfstigen, 
Ida Ekstrand, Lucas Johansson, Ludvig Blomqvist, Leo Carlsson, Isa Larsson, Hanna Gus-
tavsson och Albin Ekström. Sittande från vänster: Emma Krantz, Filippa Blomqvist och 
Johan Forsell.

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

HJS 
FOTVÅRD

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

Finns vid Nödinge 
vårdcental. Gör även 
hembesök!

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 AB

Mobil
0701-09 02 09

Kontorstelefon / fax
031-709 02 09

Nunnegårdsgatan 28, 442 41 Kungälv

Allmäntandvård Implantat Tandblekning Skalfasader Barntandvård

Du glömmer väl inte att vårda 
dina tänder? Ring oss och boka tid.

tel. 0303-127 80  www.tandvardsgruppen.se
Uddevallavägen 1  442 32 Kungälv

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

Vi startar knattefotboll 

för pojkar och flickor födda 2005.  
Ta med dig träningskläderoch gymnastik- 

eller fotbollsskor och kom upp till Vimmervi. 
Vi håller till  inomhus  i ALE-hallen 

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

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

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

INTENSIVKURS

6.800:-

495 :-
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Tor 21 sep 18:00 P00 Nödinge SK – Hjuviks AIK

Sön 25 sep 12:00 P99 Nödinge SK – Kungsladugårds BK
 12:00  P00 Nödinge SK – Hovås Billdal IF
 16:00 F99/01 Nödinge SK – Älvängens IK
 17:00 P02 Nödinge SK - IK Kongahälla

Välkomna till Vimmervi    Cafeterian är öppen

MATCHER
ÄLVGODIS
Lösgodis 

från 390
/hg

Slush-ice
Tobak
Läsk
Glass

Enegidryck

Öppet alla dagar
Mån-lör 10-22 Sön 12-20
Göteborgsv 89 Älvängen centrum

Tel.0303-748119 | www.alvgodis.se

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

Postadress: Box 618, 442 17 Kungälv
Tel 0303-186 10 Fax: 0303-151 29
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FOTBOLL

INNEBANDY

Division 3 Nv Götaland
Fässberg – Ahlafors 4-1 (2-0)
Mål AIF: Niclas Elving. Matchens 
kurrar: Rikard Nylander 3, Niclas 
Elving 2, Henrik Andersson 1.

Lilla Edet – Väster 2-2 (0-1)
Mål LEIF: Marcus Olsson, Martin 
Erlandsson.

Division 4 Västergötland V
Fristad – Lödöse/Nygård 5-1 (1-1)
Mål L/N: Jonathan Svensson.

Division 5 Västergötland V
Sollebrunn – Skepplanda 2-3 (1-0)
Mål SBTK: Christian Rönkkö 2, 
Linus Carlsson 1. Matchens kurrar: 
Christian Rönkkö 3, Linus Carlsson 2, 
Mattias Johansson 1.

Division 5 A Göteborg
Älvängen – Virgo 3-1 (1-1)
Målskyttar Patric Skånberg 2, Per 
Ingvarsson. Kurrar: Jonas Agneman 
3, Patric Skånberg 2, Martin Johans-
son 1.

Division 6 D Göteborg
Nödinge – Komarken 2-1 (1-1)
Mål NSK: Aram Mohammed, Robert Maxe.
Nol – Lundby 5-3 (3-1)
Mål NIK: Michael Hintze 2, Boban Ilic, 
Martin Eriksson, Jesper Garvetti.

Division 6 Alingsås
Alvhem – Spark 6-0 (3-0)
Mål: Christofer Karlsson 2, Emanuel 
Stensson 2, Martin Stensson, Tomas 
Nilsson.

Division 7 D Göteborg
Surte – Hermansby 7-0 (3-0)
Gothenburg Celtic – Bohus 2-2

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

Division 3 Västergötland S
Holmalund – Lödöse/Nygård 7-0 

Division 4 A Göteborg
Fräntorp/Qviding – Älvängen 2-0
Matchens kurrar: Elin Rautio 3, 
Emelie Johansson 2, Jennifer 
Arvidsson 1.

GFF – Ahlafors 5-2 (1-1)
Mål AIF: Amanda Svensson, Made-
lene Lindberg.

NÖDINGE. Efter fjolår-
ets succé väntar nu 
tuffa tag för Ale IBF:s 
rekordunga damlag.

Avancemanget till 
division ett ställer krav.

På onsdag är det 
upp till bevis direkt då 
Pixbo står för motstån-
det i bortapremiären.

– Det är ett stort steg och kan 
vi bara hänga kvar ska vi vara 
nöjda, säger huvudtränaren 
Ralph Gustafsson och till-
lägger:

– Med tanke på att det är 
hela fem nya lag i årets da-
metta är förutsättningarna de 
bästa tänkbara. Jag tror vi kan 
greja det här.

Ale IBF:s damlag utveckla-
des enormt under förra årets 
seriespel och gick inte att 
stoppa i division två. Då var 
medelåldern under 18 år, i år 
strax över.

– Vi har fått hem Ann-So-
fie Johansson från Pixbo och 
Anna Landstedt som har stu-
derat i Halmstad. De är båda 
strax över 20 år. Annars består 
kärntruppen precis som i fjol 
av tjejer födda 1993-94, men vi 
har också lärlingar som bara är 
15 år och som definitivt kon-
kurrerar om platserna. Totalt 
har vi 22 spelare att välja bland. 
Det känns lite tunt, men vi 
hoppas få vara skadefria, säger 
Ralph Gustafsson.

Tjejerna har redan fått 
märka av att satsningen är an-
norlunda inför årets seriespel. 
Träningsdosen har ökat och 
försäsongen har varit längre. 
Sjukdomar ha dessvärre med-
fört att tränare Gustafsson inte 
har fått se de tänkta kedjefor-
mationerna i spel.

– Vi deltog i en tränings-
turnering i Lerum och fick 
då klara oss utan tio ordina-
rie spelare. Det är ju inget 
drömscenario, men huvudsa-
ken är att de blir friska till se-
riestarten.

Ale IBF har haft ett damlag 
i division ett för knappt 20 år 
sedan, men det var innan se-

rieomläggningen och kan inte 
jämföras med nuvarande divi-
sion ett som är näst högsta di-
visionen innan elitserien.

– Steget kommer att vara 
tydligt. Tempot och fysiken 
är det som kommer att skilja 
mest. Vi möter nu lag med 
många skickliga spelare och 
misstagen måste minimeras. 
Vi har prioriterat försvarsspel 
under försäsongen, anfallsspe-
let känner vi redan håller en 
hög klass, berättar Ralph Gus-
tafsson.

Vilket blir ert hemliga 
vapen?

– Vi kommer förhopp-

ningsvis att överraska på hem-
maplan och det är främst våra 
snabba spelvändningar som 
kommer att oroa motstån-
darna.

I truppen är det målvakten 
Lisa Persson, Ann-Sofie Jo-
hansson och Cecilia Isberg 
som har rutin från spel i divi-

sion ett eller högre.
– De blir självklart väldigt 

viktiga för oss, men tyvärr har 
Lisa Persson en tumskada som 
håller henne borta från spel yt-
terligare ett par månader, in-
formerar Ralph Gustfasson.

Ale IBF premiärspelar på 
onsdag borta mot Pixbo. Se-

riefavoriter anses Älvstranden 
och Varberg vara. 

Ale IBF redo för utmaningen

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Nyckelspelare i Ale IBF. Ann-Sofie Johansson, Sandra Augustsson och Cecilia Isberg är tre viktiga kuggar i det damlag som 
gör debut i näst högsta serien för damer.
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– På onsdag debuterar damerna i division ett

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

BRIDGE
Vid säsongens första partävling i 
Alvhem deltog 8 par. Medel var 84 
poäng och följande par placerade 
sig över medel: 
1. Elsa Persson/Rikard Johansson 103
2. Sune Johansson/Karl-Eric Nilsson   96
3. Nils Lindström/Stig Christensson  94
4. Lilly Karlbom/Curt Nilsson           89

Träningsmatch damer
Ale IBF – Sportlife KIBK 4-4
Mål Ale: Malin Bernhardsson, Sophia 
Adolfsson, Lena Lönnroth, Emma 
Asplund.

Lör 24 sept kl 10.00
Jennylund

Bohus – Sparta

Lör 24 sept kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors – IFK Åmål

Lör 24 sept kl 15.00
Forsvallen

Skepplanda – Göta

Sön 25 sept kl 17.00
Sjövallen

Ahlafors dam – 
Askim

Sön 25 sept kl 17.00
Älvevi

Älvängen dam – 
Hisingsbacka

FOTBOLL I ALE

- Älska handboll
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PREMIÄR 
I ALE GYMNASIUM

Herr div 3 västra 
söndag 25/9 kl 16.00

ALE HF - Rosendals IK
www.klubben.se/alehf
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Division 3 NV Götaland

VS

IFK ÅMÅL
LÖRDAG 24 SEPTEMBER

KL 15.00
SVENSKA STENHUS ARENA/

SJÖVALLEN

www.ahlaforsif.se

Stöd AIF 
- Gå med i Klubb 1913! Alebornas

bostadsföretag
    Besök oss dygnet runt på: www.alebyggen.se

Matchvärdar

AHLAFORS IF

För andra matchen i rad lyck- ades Skepplanda vända ett till 

synes hopplöst underläge till 
seger. I förra omgången mot 
Trollhättans FK kunde ett 
decimerat hemmalag skicka 
in två bollar inom loppet 
av några minuter och vinna 
med 3-2. Historien skulle 

MÖLNDAL. Ahlafors IF 
får vänta med firandet 
av nytt division 3-
kontrakt.

Söndagens borta-
match mot Fässberg 
blev ingen höjdare från 
alelagets sida.

Tabelltvåan vann med 
klara 4-1 (2-0). 

Fyra insläppta mål i senaste 
hemmamatchen mot Lilla 
Edet och ytterligare fyra 
bollar i baken i söndagens 
bortamatch mot Fässbergs 
IF. Ahlafors IF får inte för-
svarsspelet att stämma just 
nu.

På Freja-
plan var ställ-
ningen 2-0 
redan efter 
tolv minuter. 
AIF:s uppförs-
backe skulle bli ännu bran-
tare när Michel Berndts-
son-Gonzales drog på sig 

sitt andra gula kort i den 
40:e minuten. Med en man 
mindre på banan fanns det 

ingen chans 
att vända det 
m å l m ä s s i g a 
underläget.

F ä s s b e r g 
avgjorde till-

ställningen i början av den 
andra halvleken när man 
gjorde 3-0 i matchminut 53. 

Gästernas reducering fixade 
Niclas Elving med ett par 
minuter kvar att spela.

Två omgångar återstår 
av division 3 Nordvästra 
Götaland. På lördag spelar 
Ahlafors sin sista hemma-
match för säsongen då IFK 
Åmål gästar Sjövallen.

JONAS ANDERSSON

När ÄIK skruvade upp tempot 
efter paus började också skot-
ten leta sig fram mot gäster-
nas målbur. Två projektiler 
från Patric Skånberg kom 
att avgöra resultatet. Före 
paus utjämnade Per Ingvars-

son till 1-1 efter hörna. 
Då Älvevis 

gräsplan inte 
var spelbar, gick 
matchen på 
Lekstorp jätte-
fina konstgräs. 

Älvängen trivdes alldeles ut-
märkt på detta underlag och 
enligt rapporter är det snart 
dags att sätta igång på Älve-
vis grusplan.

Det ungdomliga ÄIK blev 
något tillbakatryckta i början 
av den första och gästerna 

kunde också 
göra 0-1. Men 
sedan kom 
hemmalaget 
och ställde till 
bekymmer för 

Virgo som fick det mycket 
jobbigt i slutminuterna av 
den första.

Trots att några av de ordi-
narie saknades, kunde ÄIK ta 
sig ur nederlaget och vinna en 
mycket rättvis seger.

På höstprogrammet åter-
står tre matcher. De gäller 
först borta mot Tollered och 
sedan hemma mot Utbynäs 
för att sedan avsluta borta 
mot Romelanda. Efter det 
får man se vad ÄIK hamnar 
i tabellen.

Niclas Elving gjorde Ahlafors tröstmål i bortamötet med 
Fässberg.                                         Arkivbild: Allan Karlsson

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

FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Fässberg – Ahlafors 3-1 (2-0)

AIF bortaföll mot Fässberg
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GÖTAÄLVDALSDERBY 

PÅ FORSVALLEN

Buffen serveras på 
lördag från 14.00

  SJÄLVMÅLET...
PÅ VADBACKA

99:-Tacobuffé & dryck

SBTK Herr – Göta BK

Division 5 Västergötland V

Lör 24 sept kl 15.00

Kom och stötta SBTK i guldjakten!

Hoppet lever för ÄIK
– Stark andra halvlek gav 3-1-vinst

TEXT

Allan Larson
info@alekuriren.se

Tvåmålsskytten Patric Skån-
berg.

Uträknat SBTK vände och vann
upprepa sig i Sollebrunn.

I mötet med SAIK sak-
nade Skepplanda sitt ordi-
narie mittbackspar Mikael 
Maliniemi/Niclas Hylan-
der som båda var avstängda. 
Skyttekungen Chris-
tian ”Figge” Rönkkö var 
också ett osäkert kort, men 
bestämde sig för spel efter 
uppvärmningen.

– Jag har varit förkyld och 
haft feber. Egentligen borde 
jag ha avstått, men i det här 
skedet av serien vill man 
ogärna missa någon match, 
säger ”Figge” som kom att 
spela en avgörande roll på 
Nya Bjärkevi.

Guldjagande Skepplanda 
fick en mardrömsinledning 
med baklängesmål efter tolv 
minuters spel. Målet blev en 
väckarklocka och SBTK tog 
över initiativet utan att för 
den sakens skulle skapa några 
riktigt heta chanser.

Efter pausvilan blev emel-
lertid trycket konstant mot 
hemmakassen. Publiken vän-
tade på 1-1 när Sollebrunn 
stack upp i en kontring efter 
tio minuters spel. 2-0 var ett 
faktum och tillresta SBTK-
supportrar suckade uppgivet.

Christian Rönkkö kom 
att ge gästerna nytt hopp när 
han reducerade till 2-1 på ett 
mäktigt långskott i den 66:e 
minuten. Kvitteringsjakten 
blev sedan total, men tiden 
såg ut att rinna iväg. Klockan 
hade gått över 80 minuter när 
”Figge” slog till med kvällens 
andra fullträff och 2-2. 

Slutminuterna 
blev dramatiska. 
Domaren visade 
för fyra tilläggs-
minuter och i de 
sista skälvande 
sekunderna kom avgörandet. 
Daniel Larsons passning 
letade sig fram till Linus 
Carlsson, som i vänsteryt-
terposition mötte direkt med 
vänsterfoten.

– En obeskrivligt skön 
känsla att se bollen gå i mål, 
förklarade matchhjälten som 
jublade ikapp tillsammans 
med segerrusiga lagkamrater.

Med tanke på att Väners-
borgs FK vann sin borta-
match mot Säven/Hol 
(3-1) så är läget oförändrat 
i toppen. VFK leder serien 
en poäng för SBTK med två 
omgångar kvar att spela.

– Jag har sagt det förut 

och säger det igen. Vi tar en 
match i taget och nu är det 
fullt fokus inför lördagen då 
det väntar Götaälvdalsderby 
hemma mot Göta. Jag är 
imponerad av killarna som 
har visat en enorm karaktär 
i de två senaste matcherna 
och vänt underlägen i slut-
skedet. Det är starkt gjort 
och nu hoppas jag att vi kan 
dra nytta av den energin 
på lördag, avslutar SBTK:s 
assisterande tränare Jimmy 
Johansson.

GRÅBO. Så länge det finns liv, så finns det hopp.
Det gamla talesättet kom verkligen till pass då 

ÄIK efter en storstilad insats skrällde och vann 
över Virgo med 3-1.

Matchen spelades på Lekstorps konstgräsplan i 
Gråbo.

SOLLEBRUNN. En ny mirakulös vändning.
Efter stor dramatik vann Skepplanda BTK mot 

Sollebrunns AIK.
Linus Carlsson prickade in segermålet när 

klockan visade 93.42.

SBTK:s matchhjälte Linus 
Carlsson.

FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Sollebrunn – Skepplanda 2-3 (1-0) A
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Scrapbooking baskurs
Skapa ditt eget personliga
fotoalbum. Ta med dina
favoritfoton och gör egna
färgsprakande kollage.
Söndagar jämna veckor kl.10.30–12.30 
Grolanda 4 ggr á 2h 
Kostnad 400:- inkl. mtrl.
Start: sön. 25 september
Ledare: Peggy Olausson

Kalligrafi
Lär dig texta vackra kort
och inbjudningar m.m.
Måndagar jämna veckor kl.18.00–20.00
Alvhem 4 ggr á 2h
12-15 år Kostnad: 350: - inkl. mtrl.
Start: mån. 3 oktober
Ledare: Jennie Niklasson

Korttillverkning
Gör egna födelsedagskort,
inbjudningar m.m. i olika tekniker
Onsdagar jämna veckor kl.18-20
Alvhem 4ggr á 2h
Kostnad 400:- inkl. mtrl
Start ons. 5 oktober
Ledare: Jennie Niklasson

Smycketillverkning
Gör dina egna personliga smycken 
av pärlor och band
Torsdagar ojämna veckor kl.17.45–19.45
Skepplanda 
Kostnad 400:- inkl. mtrl.
Start: tors. 29 september
Ledare: Susanne Christensen

Anmälan görs på telefon: 0303-23 77 75 
el. 0704-89 86 16. SENAST 23 SEPTEMBER

Medlemsavgift är 20:-/år och tillkommer 
på första kursavgiften

HÖSTENS

KURSER

VÄLKOMNA!

Vildmarksäventyr
Vi går ut i skog och mark och 
upptäcker naturen tillsammans
Söndagar ojämna veckor 
kl.10.00–12.00
Utgångspunkt Skepplanda bygdegård 
4ggr á 2h
Från 8 år Kostnad 300:-
Start: sön. 2 oktober
Ledare: Meddelas senare

Barngymnastik
Enkel gymnastik med mycket lek.
Måndagar kl.17.00-18.00
Garnvindeskolan 8ggr á 1h
Från 5 år Kostnad 300:-
Start: mån.26 september
Ledare: Marie Jaanson

Boll & Lek
Fotboll och lek i en
härlig blandning
Söndagar kl.10.00–11.00
4-5 år Kostnad: 300: -
Söndagar kl.11.00–12.00
6-7 år Kostnad: 300:-
Älvängenskolans gymnastiksal
Start: sön. 25 september
Ledare: Therése Johansson och
Lisa Qvarfordt

NÖDINGE. Ale evene-
mangskalender finns 
nu att få såväl i tryckt 
som digitalt format.

I kalendern finns hös-
tens alla kulturarrang-
emang samlade.

– Det händer en hel 
del, konstaterar Lisa 
Häger och Ragnhild 
Kappelmark på Kultur-
verket.

Evenemangskalendern är ett 
urval av vad Ale kommun och 
föreningarna runt om i kom-
munen arrangerar. Kalen-
dern går att ladda ner direkt 
från kommunens hemsida 
eller finns att hämta på bib-
lioteken i Surte, Nödinge, 
Älvängen och Skepplanda.

Alltifrån bebissagostunder 
och barnkulturarrangemang 
till författarfrukostar och te-
aterföreställningar finns med 
i den nyligen tryckta evene-
mangskalendern.

– Den ger en samlad bild av 
kulturarrangemangen i kom-
munen, säger Lisa Häger.

– Det är många förening-
ar som är med och drar sitt 
strå till stacken för att skapa 
ett brett och intressant kul-
turutbud. Från kommunens 
sida försöker vi hitta pro-
grampunkter som inte alltid 
är kända för den breda pu-
bliken, men som ändå fyller 
ett behov.

Kan du ge något exem-
pel?

– Höstlovsföreställningen 
”Jag och Viola” är ett sådant 

arrangemang. 
Kan du plocka fram 

något annat guldkorn ur 
höstens kalender?

– Oj, det finns så mycket 
som är bra. Då skulle jag säga 
Expedition Äventyrsklubben 
med Hyvelbengt & Jonny 
Dyckert, som utgör finalen på 
Barnbokens dag i november. 
Sedan har vi vår årliga Kon-
sert i juletid som vi arrange-
rar tillsammans med Teater-
föreningen i Ale. Årets ar-
tister, Svante Thuresson 
och Ewan Svensson trio, 
kommer säkert locka mycket 
folk, avslutar Lisa Häger.

Evenemangskalender samlar kulturutbudet

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ett guldkorn ur höstens evenemangskalender. Expedition Äventyrsklubben med Hyvelbengt 
& Jonny Dyckert kommer till Ale gymnasium i november. 

Abs. Street & Abs. Show Kids finns på följande anläggningar: 
Ale/Nol ,  0303-74 16 50(Folketshusvägen 1) 

Storås,  031-331 10 90 (Storås Industrigatan 20) 
Långedrag,  031-29 98 88 (Redegatan 1)

Lerum,  0302-516 15 (Göteborgsvägen 3)
Åbybadet,  031-86 47 00 (Idrottsvägen 7)

 “Häftiga danser koreograferade av de 
absolut bästa streetdansarna.”!  

“H“Häftiga danser koreograferade aavv“H“H“Häfäfäfftitiititigaga dddddanaanseseses rr kokkkokorerereogogogrararafeffffeferarararadeddddede aaaavvv deddddedevv dedddde“““HHH aaaavvaavvvaaavv ddddddeee

9-12 år  

Abs Showkidz är en pedagogisk sång och 
dansklass för alla barn som gillar show! 

Allt för barn och ungdomar

b b h id fi å följ d lä i

Boka ditt barn redan i dag:
Begränsat antal platser.

Life medlem: 1190 kr/termin
Icke medlem:1490 kr/terminm.lifeclub.se

m.lifeclub.se

Enkel fysträning för dig som vill gå ner i vikt eller öka din styrka och konditionEnkel fysträning för dig som villl gågågågåååå gå nnn ner i Enn vikt eller öka din styrka och konditionon

Prova på succén 

NY  Kviberg , öppnar 27/10, (Lilla regementsvägen 20) 
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)

Ny öppnar vi en 
träningsanläggning

i Kviberg 30/10.
Mer information på 

vår hemsida. 

Life är alltid först med senaste inom träning

©

Erbjudandet gäller tom 30/9-11

12 månader kontant 3250:- ordpris 4548:-  

319:-*

SILVERKORT 
Grupp - Styrke - Konditionsträning 
min 12 mån basavtal ord pris 379:- Prisgaranti. Du sparar 960:- per år.
Medlemsavgift på 199:- tillkommer som en fast engångsavgift vid tecknande av autogiro- och kontantavtal

BRONSKORT
 

min 12 mån basavtal ord pris 379:- Prisgaranti. Du sparar 960:- per år.
Medlemsavgift på 199:- tillkommer som en fast engångsavgift vid tecknande av autogiro- och kontantavtal

KKKKORTORTORTORTORTORTORTORTRTRTOOBROBROBROROROROROBROROBROBROB NNNNNSNSNSNSKNSKNSKNSKNSKSKORTORTORTORTORTRTORTORTORTRTORTORTOBROBROBROROROROROROBROBROBB NNNNNNNSNSNSNSNSNSSBBBBBBBBRRRRRRRRRRROOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNSSSSSSSSKKKKKOOOKKOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRTRTRTTTTTTTTTTT
299:-**

 Gäller endast nytecknande, erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden. * Silverkort gäller ej på Åby, Björkekärr, Lilla Bommen, Majorna, Hisingen.  ** Bronskort gäller ej på Åby, Björkekärr, Lilla bommen
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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:

3 dagars semester på 4-stjärnigt 
hotell i Kastrup

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

Quality Hotel Dan ★★★★

Det 4-stjärniga Quality Hotel Dan lig-
ger i Kastrup med metro- och buss-
förbindelser i stort sett rakt utanför 
dörren. Med metron så nära kan ni 
stå på Kongens Nytorv inom en kvart 
och har alla Köpenhamns sevärdheter 
och möjligheter framför er. Om solen 
skiner kan ni ta en tur till det alltid 
trevliga och livliga Nyhamn, där man 
kan njuta av ett glas välsmakande 
fatöl eller kanske ta en promenad 
omkring hamnen och se staden från 
vattensidan. Men använd er också av 
Strøgets shoppingmöjligheter – eller 
njut av en god lunch på ett av de ota-
liga caféer och restaurangerna som 
finns. Och för barn eller helt enkelt 
barnsliga själar kan en tur till Tivoli 
göra underverk – här finns allt från 
vilda nöjen till de lite mer lugnare 
sorterna.

Skidsemester 
i Skeikampen

Skitorget Apartment ★★★

Gör er redo för några aktiva dagar 
med full fart nerför backen! I århund-
raden har skidentusiaster vallfärdat 
till Skeikampen för att åka skidor 
i det snösäkra skidområdet ovan 
Gudbrandsdalens djupa skogar. Er 
semesterlägenhet ligger idylliskt vid 
bergets fot på gångavstånd till pis-
terna på Skeikampen Resort – en tra-
ditionsrik välplacerad bas för en aktiv 
semester i fjällen. Området är perfekt 
för barn med ett avgränsat barnom-
råde med bl.a. barnland och skidskola 
som underlättar för de små och bidrar 
till att de första erfarenheterna med 
skidor under fötterna är positiva. Här 
hittar ni även ett lugn som gör att ni 
inte blir helt slutkörda efter en veckas 
skidsemester i full fart.

Pris per person i dubbelrum 

949:-
Pris utan reskod 1.099:-

Pris per lägenhet från (max 4 sängar)

2.399:-
Pris utan reskod från 2.549:-

4 dagars semester på 
semesterlägenhet 
i Norge

Upplev Köpenhamn!

 
(vid 2 betalande vuxna):

Max. 1 barn 0-5 år gratis 
i förälders säng.

Max. 2 barn 6-14 år ½ pris 
i förälders rum.

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

Avbeställningsskydd kan köpas till. Expeditionsavgift 79:- tillkommer.

Vistelsen inkluderar endast slutstädning.

Ankomst: Valfri t.o.m. 29/12 2011 
samt 1/1-23/6 2012. 

Extranatt m. frukostbuffé: 
Endast 499:-

Ankomst: 
Söndagar t.o.m. 19/4 2012.

6 dagars semester från endast: 
3.299:- Ring & hör!
8 dagars semester från endast: 
3.999:- Ring & hör!

Alla priser & perioder:
3/11-17/12/2011:  2.999:-
18-24/12/2011:  3.349:-
25-31/12/2011:  5.699:-
1-7/1/2012:  2.399:-
8-21/1/2012:  2.999:-
22-28/1/2012:  4.549:-
29/1-11/2/2012:  5.449:-
12-18/2/2012:  7.499:-
19-25/2/2012:  8.199:-
26/2-10/3/2012:  6.199:-
11-31/3/2012:  5.399:-
8-21/4/2012:  2.999:-

ÄLVÄNGEN. Keramikern och 
spårvagnsföraren Berit Linde-
gren visar färgsprakande kera-
mik med mönster inspirerade av 
naturen och dess innevånare i 
vatten, jord och luft. 

Även bruksgods, skulpturer 
och dekorationer finns med.

Ansikt & Insekt heter utställ-
ningen som invigs på Repslagar-
museet nu på söndag

Berit Lindegren, född och uppvuxen i 
Alafors, har alltid tyckt om att arbeta 
med händerna.

Hon har prövat på olika material och 
konstformer, bland annat trä och textil. 
Att det så småningom blev lera är mer 
en tillfällighet. Hon är utbildad i kera-
mik och skulptur på Nyckelviksskolan 
(Lidingö), men har även utbildning i 
dekorationsmåleri.

Aleborna har kunnat njuta av hennes 
konst i form av flera väggmålningar, 
bland annat i Bohus servicehus.

Berit har provat på många konst-
former, men kommer alltid tillbaka till 
keramiken. Hon har inte tröttnat på 
lera, trots alla år som gått sedan hon 
tummade den första skålen på Oskars-

hamns folkhögskola.
Berit är praktisk och jord-

nära. Hon tycker om saker 
som kan användas. Därför blir 
det många drejade föremål. 
Hon modellerar också gärna, 
ofta i kombination med drejat. 
Det kan till exempel vara en 
modellerad knopp på ett lock.
Berit är förtjust i djur av alla 
slag, både stora och små. Ibland 
som form mer än i verkligheten.
I denna utställning visas både 
bruksföremål och unika ting 
som skulpturer och kakelbilder.
Berit gillar färger och mönster, 
samt kontrasten mellan stad och 
land. När hon i sitt arbete som 
spårvagnsförare far runt i staden, 
söker blicken alltid färger och 
mönster i allt hon ser, männis-
kor, växter, byggnader med mera.  
Berit tycker det är bra att kunna 
samla inspiration och idéer sam-
tidigt som hon fixar sin grundför-
sörjning. 

Ansikten och insekter har 
alltid fascinerat Berit. Formerna, 
mönstren och variationsrike-
domen, samt mångfalden. Ett 
ansikte med nästan samma grund-
form kan varieras i det oändliga 
och varje ansikte blir unikt.

Vernissagedagen är Berit 
närvarande och svarar gärna på 
frågor. Utställningen pågår till 
och med 16 oktober.

❐❐❐

Spännande utställning på Repslagarmuseet
– Berit Lindegren visar färgsprakande keramik

Ansikt & Insekt heter den keramikut-
ställning som invigs på Repslagarmu-
seet nu på söndag.

Berit Lindegren från Alafors har provat 
många konstformer, men kommer alltid 
tillbaka till keramiken.

Film är större än TV!

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

E-post: folkets.hus@telia.com

www.alefolketshus.se

Kommande

Onsdag 5/10 kl 18.30 

Bilar 2

Söndag 25/9 kl 15.00 
Matiné. Entré 60 kr

Jägarna 2

Tisdag 27/9 och 
onsdag 28/9 kl 18.30
Entré 100 kr, från 15 år

Jag saknar dig

Panikteatern framför:

Tid för avgång
– en skenbar komedi

Tisdag 11 oktober kl 19.00
Teatern, Ale Gymnasium

Biljetter: Ale Bibliotek 160kr
Scenpassrabatt 40kr
Ungdom 100kr

Arrangör: Teaterföreningen i Ale & ABF
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En busslast medlemmar från Arosenius 
konstförening reste i helgen10-11 september 
till tre mycket sevärda mål vad gäller konst 
och kultur. Karin och Carl Larssons Sund-
born, Emma och Anders Zorns gård och 
museum i Mora samt Lars Lerins Museum 
på Laxholmen, mitt i Klarälven, Munkfors.

Vi förstummades av de tre konstnärernas 
skicklighet men även av deras produktivi-
tet. Naturligtvis blev vi också betagna av 
de Larssonska och Zornska hemmen som 
verkligen är något utöver det vanliga. Besök 
rekommenderas för de som ännu inte besökt 
dessa resmål.   ❐❐❐

ALE. 21-24 september 
ordnas musikföreställ-
ningar på fyra olika 
platser längs Göta Älv. 

Projektet heter Tro 
dina öron och det är 
Uruppförandeklubben 
i Ljungskile som håller 
i trådarna. Underhåll-
ningen står några av 
landets främsta musi-
kanter för. 

En spöksonat från 
Beethoven och hissmu-
sik på ett helt nytt sätt 
väntar för Ales del.
Såväl Mauritzberg som Rep-
slagarmuseet i Älvängen ska få 
den stora äran att agera scen åt 
de talangfulla musikanterna. 

Uruppförande kallas det 
när ett musikverk spelas 
för första gången och syftet 
med uruppförandeklubben i 
Ljungskile är att skapa en scen 
för den nya musiken. De är nu 
medarrangörer när fyra före-
ställningarna sätts upp under 
lika många dagar.

Mikael Forsman, tonsät-
tare och en av de drivande i 
klubben, kommer även själv 
att medverka.

– Det är många aktörer 
inblandade och vi ser mycket 

fram emot dessa dagar. Under 
konserten Hissmusik på läng-
den, som sätts upp på Repsla-
garmuseet den 24 september, 
kommer jag att dra musikan-
terna i en vagn längs repsla-
garbanan. Tanken är att en av 
dem ska spela framför publi-
ken medan den andre kommer 

åkande. Det kommer att bli en 
upplevelse kan jag lova.

Live elevator music, som 
består av flöjtisten Anna 
Svensdotter och saxofo-
nisten Thomas Jäderlund, 
kommer att bjuda publiken på 
en annorlunda show. De har 
tidigare ägnat sig åt att spela 

SPF Göta Älvdalsbygden har varit på 
höstresa. Färden gick till Huskvarna där man 
först besökte Smedbyn. Där berättade eldsjä-
len ”Brand-Johan” om arbetet med att reno-
vera och upprusta de gamla byggnaderna. 
Efter fika besöktes sedan konstutställningen. 
Därefter bjöds det på en guidad visning av 

Fabriksmuséet. Lunchen intogs på restaurang 
Brunstorp och sedan gick färden till Gäsene 
Mejeri. Där blev det provsmakning och man 
gavs också tillfälle att köpa deras produkter. 
Därefter styrdes bussen mot Lilla Edet och 
chauffören och resekommittén tackades för 
en mycket trevlig resa.  ❐❐❐

SPF-are på höstresa

Konstförening på resande fot

Arosenius konstförening besökte Dalarna 
förra helgen.

hissmusik live i olika hissar 
runt om i Europa, bland annat 
i Berlin, och musikstyckena är 
skrivna för ändamålet.

Nytänkande
Något annat som väntas bli 
utöver det vanliga är spöksona-
ten Ghost inside ghost, där det 
kommer att bjudas på klassiska 
stycket av Ludwig van Beetho-
ven i remixad version. Före-
ställningen, som är ett projekt 
i konstnärsnämndens regi, går 
av stapeln i Mauritzberg den 
23 september. Där medverkar 
Trio Gothia tillsammans med 
kompositörerna Anna Eriks-

son och Andreas Eklöf. 
Under dessa fyra full-

späckade musikdagar kommer 
även en konsert med block-
flöjt och ärkeluta att hållas på 
konstnärskooperativet House 
of win-win i Göteborg. Dess-
utom blir det en resa i tekni-
kens värld när experimentella 
musiker visar hur man kan 
skapa ny musik genom att 

använda tv-spelet Guitar hero 
på ett nytt sätt. Föreställningen 
You hero kommer att hållas på 
Mimers hus i Kungälv.

– Vi kommer att bjuda på 
mycket annorlunda upple-
velser och jag är stolt över att 
vi fått ihop så många duktiga 
musiker, säger en förväntans-
full Mikael Forsman.

JOHANNA ROOS

Håller i trådarna. Mikael Forsman från Uruppförandeklubben 
i Ljungskile ser fram emot föreställningarna.

Saxofonisten Thomas Jäderlund spelar tillsammans med Anna Svensdotter i Hissmusik på 
längden på Repslagarmuseet.

Spöklik föreställning. Ghost inside ghost med musik av Beet-
hoven sätts upp i Mauritzberg.

Fyra spännande musikdagar längs älven

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

AFTER 
WORK

VARJE FREDAG 17-20

PÅ SCEN 
LÖRDAG 24/9:

LAJV
Kom i tid!
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0303-444 000www.mittiale.se

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

Nols kyrka
Söndagen den 9 oktober
Familjegudstjänst kl. 11.00

Älvängens Kyrka
Söndagen den 9 oktober
Bibelutdelningsgudstjänst kl. 15.00

Starrkärrs kyrka
Söndagen den 16 oktober
Mässa kl. 11.00
Efter gudstjänsten är det tårtkalas!

Vill du att din 3-åring  
skall få en Bibel? 

Anmäl till församlingsexpeditionen
0303-444 000 (mån-fre 9-12)

eller

www.mittiale.se

Bibelutdelning
till 3-åringar

Förmiddagscafé 
Torsdag 29 sept kl 10.00-12.00

Starrkärrs församlingshem

Jag väntar vid min mila
 – Dan Andersson på vårt vis

Dagens gäster är Ingmari Dahlin sång och 
gitarr och Stefan Eklund fiol.

Pilgrimsmusik
Söndag 25 september 18.00 

Kilanda kyrka
Följ med Helena Ek på en musikalisk resa 
bakåt i tiden med sånger som sjöngs på 

pilgrimsresor under medeltiden. 
Hon ackompanjerar sig själv på 

vevlira och fiddla.

Familjegudstjänst 
Söndag 25 september kl 11.00

Nols kyrka
Barnkören gNola sjunger 

Avtackning av Ing-Britt Pettersson
Välkomnande av David Ekström

Tårta efteråt!
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När vi läser vår Bibel 
från början finner vi 
att Gud skapade allt 

i en viss ordning. Ingenting 
finns, som inte kunde existera, 

alltså kom växterna före djuren, 
och när han till slut skapade de 
två första människorna gjorde 
han dem till sin avbild.

Han var säkert både glad 

och stolt över sitt verk och 
kom ofta om kvällen på besök. 
Men en kväll gömde sig Adam 
och Eva och fick inte bo kvar i 
Paradiset Eden. Synden hade 
kommit i form av en orm. Så 
var förhållandet mellan Gud 
och människa brutet.

Men Gud hade redan från 
början en plan. Han skulle 
sända sin son, Jesus, och han 
skulle hela det brutna. Så hände 
också efter många år – Gud 
lät sin egen älskade son födas 
till jorden, och i sitt avskedstal 
bad han Gud bevara dem i den 
enhet som är viktigast av allt 
och som råder i himmelen.

Det fanns en gång en farbror 
(jag tro det var han som kalla-
des Kalle med lådan) som skrev 
sånger, som han spelade och 
sjöng. Om alla vänner mig här 
fördöma, så har jag rättighet 
att vara din, om allas ögon ifrån 
mig vändas betyder ingenting 
blott du är min. Om jag har 
guld, så ock gröna ängar, så har 
jag rättighet att vara din, och 
är jag fattig och utan pengar 
betyder ingenting blott du är 
min. I med och motgång, e vad 
som möter, så har jag rättighet 
att vara din, Du ingen ut från 
ditt hjärta stöter, hav tack att du 
är min, och jag är din.

Elimförsamlingen i Alafors
Maj-Britt Jigfelt

Betraktelse

PRO Ale Norras kvar-
talsmöte i Medborgarhuset 
avverkades den 8 september. 
Mötet öppnades av ordförande 
Sven Grolander, som hälsade 
alla välkomna, informerade om 
dagens PROgram med under-
hållning av Thorsten & Kent. 
Dagordningen godkändes av 
mötet. Thor Eliasson och 
Märta-Stina Dahlberg valdes 
att justera dagens protokoll. 

Under punkten rapporter 
lämnade vår kassör Eva Carls-
son en positiv ekonomisk rap-
port och presenterade budget 
för 2012, som godkändes 
enhälligt av mötet. Föreningen 
har till dags dato 615 medlem-
mar.

Föreningens Studieansva-
rige Helge Hellman infor-
merade om höstens cirklar och 
framhöll den nya planerade 
cirkeln: ” Läs och res” som 
skall utmynna i en studieresa 
till Dalarna under försom-
maren 2012. Lördagen den 
1 oktober arrangeras på nytt 
en Aktivitetsdag i Älvängens 
Aktivitetshus där våra duktiga 
medlemmar visar upp sina 
slöjdalster och handarbeten 
av olika slag, samt visar prov 
på den omfattande cirkelverk-
samhet som PRO Ale Norra 
arrangerar i samarbete med 
ABF. 

Stig Andersson rapporte-
rade om den ”Hemliga resan” 
till okänt mål den 8 juni som 
blev mycket lyckad enligt 
deltagarna och gynnades av 
vackert väder. Närmast i tur 
står Äpplemarknaden i Kivik 
23/9-24/9. Tisdagen den 25 
oktober besöker vi Göteborgs-
operan och upplever ”West 
Side Story”. Årets sista resa går 
till Liseberg onsdagen den 7 

december där vi äter julbord på 
Huvudrestaurangen och sedan 
går ut i skymningen och skådar 
alla juleljusen. Den resan finns 
det lediga platser till, så ring 
och anmäl snarast.

Helge rapporterade om 
vinterhalvårets kommande 
Veteranvetartävlingar där Ale 
Norra i första omgången skall 
möta PRO Hjärtum-Väster-
landa på hemmaplan.  Datum 
är inte fastställt. Vår mångårige 
lagledare för Veteranvetarna 
Ebbe Lindström har medde-
lat att han vill lämna uppdraget 
och Helge Hellman förklarar 
sig villig att ställa upp som ny 
lagledare. Ebbe Lindström 
avtackades med blommor och 
applåder för lång och uppskat-
tad trogen tjänst. Vår ordfö-
rande Sven Grolander rap-
porterade om den kommande 
informationsdagen på Ale Torg 
där PRO-föreningarna i Ale 
gemensamt presenterar vad 
PRO står för. Det blir sång och 
spel med kör och ukulelegrup-
perna och det bjuds på kaffe.

Kent Carlsson rapporte-
rade om det aktuella läget för 
Skepplanda vårdcentral där 
det verkar komma någon form 

av tillmötesgående från de 
styrande. Det har nu utlovats 
en läkartjänst som ersätter den 
nuvarande som går i pension. 
Vi ser fram emot ytterligare 
förbättringar och att Skepp-
landa vårdcentral skall leva 
vidare. Kent fortsätter att 
bevaka ärendet.

Därefter serverades kaffe 
med god smörgås och hemla-
gade hallonmuffins. Thorsten 
och Kent tog sedan över 
scenen och underhöll oss med 
goa gamla låtar och glada och 
roliga historier. Det blev en 
riktig högtidsstund att lyssna 
till den delvis nya repertoaren. 
Därefter vidtog lotteridrag-
ningen där fru Fortuna som 
vanligt gynnade en del lyckliga 
vinnare. Lotteriansvariga Elsa 
Claesson kommer att lämna 
sitt uppdrag och vi efterlyser 
nya friska förmågor som kan 
ta hand om ansvaret för vår 
lottförsäljning. Tack Elsa för 
allt jobb du har lagt ner för att 
vi medlemmar ska få möjlighet 
till lite spänning och chansen 
att gå hem med vinst. Sven 
tackade för visat intresse och 
avslutade mötet.

Stig

Gud älskar alla lika
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PRO Ale Norra höll kvartalsmöte

Thorsten & Kent svarade för underhållningen när PRO Ale 
Norra höll kvartalsmöte i Medborgarhuset.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, 
Nordblom. Sönd kl 13, Su-
omenkielinen. Tisd kl 8:30, 
Mässa i församlingshem-
met, Westergaard. Onsd kl 
18:30, Mässa, Nordblom.

Guntorps missionskyrka
Tisd 20/9 kl 16, Konfa 
Plats Älvängens Missions-
kyrka. Onsd 21/9 kl 18.30, 
SpårarScout & Upptäck-
arScout. Sönd 25/9 kl 16, 
Gudstjänst AnneMarie 
Svenninghed Sång och 
musik av Sofi a Segerström 
och Eva Andersson. Vi 
fi rar nattvard. Månd 26/9 
kl 18.30, Ichtus övar. Onsd 
28/9, ÄventyrarScout & 
Tonår.

Surte missionskyrka
Onsd 21/9 kl 15, Onsdags-
träff: "Tuffa tanter". Nisse 
Bergman, Läkarmissio-
nen. Onsd 21/9 kl 18:30, 
Tonår. Onsd 21/9 kl 19, 
Ekumenisk bönesamling 
i Surte kyrka. Onsd 21/9 
kl 21, Innebandy i Surte-
skolan. Sönd 25/9 kl 17, 
Gudstjänst. Per Kjellberg. 
Sång av Nashmeel. Enkelt 
kyrkfi ka. Månd 26/9 kl 
19, Musikkåren övar. Tisd 
27/9 kl 18:30, Scout. Tisd 
27/9 kl 18:30, Samtalskväll. 
Onsd 28/9 kl 18:30, Tonår. 
Onsd 28/9 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan.
www.surtemissionskyrka.se

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 20/9 kl 8-9, Bön. 
Kl 14, Bibelsamtalsgrup-
pen. Onsd 21/9 kl 19.30, 
Smyrnakören. Torsd 22/9 
kl 10-12.30, SmyrnaCaféet. 
Kl 15, RPG, Birgit Fagrell, 
RPG-kören från Vårgårda. 
Kl 18.15, Hobby (7-12 år). 
Fred 23/9 kl 19, Green-
house (åk 7 och uppåt). 
Kl 20.30, Effect - Café & 
öppet hus för ungdomar. 
Lörd 24/9 kl 8-13, STÄD- 
och ARBETSDAG i och 
utanför kyrkan. Kl 10-13, 
Second Hand & Café. Sönd 
25/9 kl 11, Gudstjänst, Erik 
Holke – ”Lärjunge i var-
dagen?!”. Äventyret (3-12 
år). Kyrkkaffe. Tisd 27/9 kl 
8-9, Bön.

Starrkärr-Kilanda 
församling
Torsd 22/9 Nols kyrka kl 
18.30, Veckomässa Nord-

blom. Sönd 25/9, 14 e 
trefaldighet Nols kyrka 
kl 11, Familjegudstjänst 
Nordblom (se annons). 
Älvängens kyrka kl 11, 
Mässa Andersson, Sön-
dagsskola. Starrkärrs 
kyrka kl 11, Mässa Nils-
son. Kilanda kyrka kl 18, 
Musikgudstjänst Nordblom  
PILGRIMSMUSIK (se 
annons).

Elimförsamlingen i 
Alafors
Torsd 22/9 kl 18 musikcafé, 
Ohlins.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 25/9 kl 
10, Mässa Broman, därefter 
- församlingsdag. Hålanda 
sönd 25/9, se Skepplanda. 
S:t Peder sönd 25/9 kl 10, 
Gudstjänst, Skredsvik, 
kyrkkaffe. Tisd 27/9 kl 
18.30, Fördjupningskväll. 
Ale-Skövde sönd 25/9 kl 
12, Mässa Skredsvik. Tunge 
sönd 25/9, se ovanstående.

Älvängens missionskyrka
Onsd 21/9 kl 12 & kl 18, 
Babymassage. Torsd 22/9 
kl 15, RPG i Smyrna-
kyrkan. RPG-kören från 
Vårgårda "Hur hanterar vi 
läkemedel?". Birgit Fagrell 
informerar. Kl 18.30, till-
sammans i bön. Lörd 24/9 
kl 11-14, Trädgårdsfest hos 
Engströms, gamla vägen 
24. Lotteri, servering, 
försäljning av saft, sylt mm. 
Sönd 25/9 kl 11, Guds-
tjänst. Martin Kvidahl, AM 
Svenninghed. Kl 18, Tonår. 
Månd 26/9 kl 18.30, Scout. 
Tisd 27/9 kl 18, Smultron. 
Onsd 28/9 kl 12 & kl 18, 
Babymassage.

Bohus pingstkyrka
Onsd 21/9 kl 19, Sång 
bibelläsning och bön.
Sönd 25/9 kl 11, Gudstjänst 
Leif Karlsson och sång. 
Onsd 28/9 kl 19, Sång 
bibelläsning och bön.

Nödinge församling
Onsd 21/9 kl 10, Nödinge 
kyrka Vardagsgudstjänst för 
stora och små R Bäck. Kl 
19, Surte kyrka Ekumenisk 
bön. 25/9 14:e ef Tref kl 
11, Surte kyrka Gudstjänst 
H Hultén. Kl 17, Nödinge 
kyrka Mässa Gudstjänst 
H Hultén. Månd 26/9 kl 
18.30, Nödinge försam-
lingshem Mässa H Hultén.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Predikoturer

Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

031-98 32 50
Surte

Göteborgsvägen 66

0520-66 12 33
Lödöse

0303-33 33 99
Älvängen

Kapellvägen 1

DYGNET RUNT
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Till minne 

Tore Wiik
* 20/12 - 1938

† 21/9 -2010

Ett år har nu gått
i stor sorg & saknad.

Vi älskar & saknar dig så!

Våra ögon kan tindra
Våra läppar kan le

Men sorgen & saknaden
i våra hjärtan
kan ingen se

Siv
Ammi med familj

Iréne Thorstensson, Bo-
hus har avlidit. Född 1928 
och efterlämnar Florence 
med familj som närmast 
sörjande.

Majvor Arnerstedt, Nö-
dinge har avlidit. Född 1938 
och efterlämnar maken Ver-
ner samt barn med familjer 
som närmast sörjande.

Gertrud Claesson, Älväng-
en har avlidit. Född 1925 
och efterlämnar brodern 
Lennart med familj samt 
syskonbarn med familjer 
som närmast sörjande.

Ann-Marie Molau, Nö-
dinge har avlidit. Född 1923 
och efterlämnar sonen Ulf 
som närmast sörjande.

Stig Hellman, Alafors 
har avlidit. Född 1922 och 
efterlämnar makan Irene 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Ellen Persson, Skepplanda 
har avlidit. Född 1920 och 
efterlämnar barn med famil-
jer som närmast sörjande. 

Dödsfall

Jordfästningar
Hildur Andersson. I 
Skepplanda kyrka hölls 
torsdagen 15 september 
begravningsgudstjänst för 
Hildur Andersson, Skepp-
landa. Offi ciant var kommi-
nister Bengt Broman.

Karl-Erik Jacobson. I 
Starrkärrs kyrka hölls tors-
dagen 15 september begrav-
ningsgudstjänst för Karl-
Erik Jacobson, Älvängen. 
Offi ciant var komminister 
Mikael Nordblom.

Bo Glennbrant. I Starr-
kärrs kyrka hölls fredagen 16 
september begravningsguds-
tjänst för Bo Glennbrant, 
Hålan. Offi ciant var kommi-
nister Mikael Nordblom.

Margareta Nyberg. I Surte 
kyrka hölls fredagen 16 
september begravnings-
gudstjänst för Margareta 
Nyberg, Surte. Offi ciant var 
komminister Reine Bäck.

Döda

Vår Kära

Gertrud
Claesson
* 10 april 1925

har idag oväntat lämnat
oss i sorg och saknad

Älvängen
6 september 2011

LENNART och SONIA
Syskonbarn med

familjer
Övrig släkt och många

vänner

Den dagen jag går för 
att ej vända åter

Jag vill att Ni minns  
mig precis som jag 
var

Det blir bara värre, 
mina Kära, om Ni 
gråter

För inget kan ändra det 
öde vi har

Den dagen Ni står här 
och kanske mig 
saknar

Jag vill att Ni lever och 
livslusten har

Mina älskade Kära, jag 
vill att Ni vaknar

och lever de dagar, den 
tid Ni har kvar

Roger Sörensen

Sörj ej min död
Gläds åt att jag levat

Vi ses i Nangijala

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen 5

oktober kl. 13.00 i
Skepplanda kyrka.

Efter akten inbjudes till
minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande

meddelas till Ale
Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast
måndagen 3 oktober.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Hjärt-Lungfonden
tel. 0200-88 24 00.

Vår Kära
Mamma, Svärmor
Mormor, Farmor

Gammelmormor och
Gammelfarmor

Ellen Persson
* 17/11 1920

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Skepplanda
15 september 2011

LENA och TOMMY
LARS och

ANN-KERSTIN
GÖTE och KERSTHIN
STIG och ELISABETH

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Asta
Övrig släkt och vänner

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 fredagen 21

oktober 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
onsdagen 19 oktober.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Stadsmissionen

pg. 90 01 70 - 2 eller via
www.stadsmissionen.org

  _____

Ett varmt tack till
personalen på

Klockarängen avd.
Österäng för god och

fin omvårdnad.

Ett varmt tack till grannar,
 släkt och vänner som 

hedrat minnet av vår käre

Bo Glennbrant
Tack för blommor, kort, 
telefonsamtal och gåvor 
till Cancerfonden. Tack 
till kantor Tomas Mellås 

för vacker sång och musik 
samt till övriga som 

medverkat i kyrkan och 
församlingshemmet.

BRITT
Barn och Barnbarn

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

Ny ytterdörr med halvmåne-
fönster, speglar 10*21, 2700:-. 
Bra beg ytterdörr med glas 
10*20, 600:-. Innerdörr 8*20. 
300:-.
tel. 0707-61 11 42

Ogrässpruta Hardy, 500:-. TAll-
rikskross, 1000:-. 4 skärig plog 
Kverneland, 2500:-
tel. 0705-22 33 31

En röd Hyundai Matrix GLS hög 
modell, årsm -03. Pris: 30 000:-
tel. 0303-33 84 99 (efter 18)
el. 0702-49 50 36

Lena Jacobsson

Motionscykel 300:-. Bädd-
soffa, som ny, stomme: furu, 
klädsel och kuddar: smårutigt 
tyg i färgerna vinrött/grönt/
beige. B=195, H=72, D=86. Pris: 
800:-
tel. 0707-80 37 34

UTHYRES

Husbil uth! 5,50 m lång. TV, 
Stereo, cykelställ, dusch, mikro-, 
ugns- & grillkomb. 5000 :- / v, 
2000:- dep. Mkt fin! GBG omnejd.
Boj Hästtransport -00, i Ulvs-
torp, Ale. 250:- / dag
tel. 0704-87 19 45

Ö HYRA

Önskar hyra lägenhet. 2:a alt 
3:a i Älvängen, Alafors eller Nol. 
tel. 0765-72 72 09

Vinterförvaring av personbil 
i garage.
tel. 0303-33 90 60

SÖKES

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

Någon som har tid att gå ut 
med min hund dagtid 2-3 dagar i 
veckan. Vi bor i Älvängen.
tel. 0704-66 84 00

Hej! Kvinna 35-47 år, här har du 
en go gubbe på 47 ifrån Göte-
borg som väntar på dig. Mina 
intressen är sport, resa, mat-
lagning.
Svar till Alekuriren
Göteborgsvägen 94
449 33 Älvängen

ÖVRIGT

Loppis i Skepplanda Bygde-
gård. Lördagen 8 okt kl 10-14.
Bokning av bord, kaffe servering 
tel. 0708-33 82 36
Bygdegårds föreningen

Loppis/bytesdagar i Medbor-
garhuset Alafors Lörd 24/9 kl 
9-14. Sönd 25/9 kl 9-12 (50%). 
Kom och fynda böcker, spel, lek-
saker, skor, barnkläder, baby-

och fritidsartiklar. Välkommen! 
Klass 5b Madenskolan säljer fika
Loppis

Loppis i Kilanda skola. Sönd 
2 okt kl 11-14. Bokning av bord, 
ingela.tom@gmail.com eller 
telefon 0303-74 41 01.
Bord inne, 40kr. Bord ute, 20kr. 
Kaffeservering.
Kilanda byalag

Trädgårdsfest. Lörd 24/9 kl 11-14 
hos Engströms, Gamla vägen 24, 
Älvängen. - Växtloppis-Försälj-
ning av saft, sylt mm-Servering-
Lotterier. Behållningen går till 
Missionskyrkans verksamhet.
Trädgårdsfest

Vem äger den magra katten vid 
Ale G.ks kiosk i Alvhem? Är tam, 
men lite reserverad.
tel. 0520-66 80 67
el. 0762-57 13 02

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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Bygga och renovera inomhus 
eller utomhus. 
Använd rotavdraget, 50% på 
arbetskostnaden.
Momsregistrerad, F-skatt sedel 
och försäkringar finns.
Gå in på vår hemsida för att 
läsa en del av vad vi erbjuder.
www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44

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

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

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

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

Vi tar id- och körkortsbilder. 
Drop in. Pris 180:- . Öppet må-fr 
10-18; lö 10-13. Bomans Foto, 
Nytorget , Kungälv
tel. 0303-21 11 51
www.bomansfoto.se

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

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

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

STK bilar

Köper bilar & transportbilar. Allt 
av intresse. Nås dygnet runt på:
tel. 0707-53 61 77

Vi utför service / reparatio-
ner på din bil.
Montering & balansering – Hjul-
skifte – Däckförvaring - Kam-
remsbyte/kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 Alvhem
tel. 0520-655 181

Hundfixarn
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.
www.hundfixarn.se
tel. 0701-52 21 96
el. 0303-33 73 45

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

Sluta stressa och må bättre!
Nu fortsätter den populära 
avspänningsträningen
KURSSTART! Nybörjare 11 okto-
ber kl 17.00. Fördjupning 18 okto-
ber kl 17.00. Tisdagar varannan 
vecka 90 min, 3 gånger. 700:- inkl 
moms. CD ingår.
maia Alverby, Lära och Hälsa, 
Västra gatan 43
0303 121 95
Läs gärna mer på www.
laraochhalsa.com
mejl: info@laraochhalsa.com 
Vi tar emot Friskvårdskupo 
nger

Hushållsnära tjänster
Allt i städ. Privat och företag. 
Flera år i branchen. Innehar 
F-skattsedel, kolektivavtal, 
ansvarsförsäkring. Kontakt:
Tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se
www.spev.se

IB redovisningsbyrå
När ni behöver hjälp med 
löpande bokföring, momsdekla-
rationer, löner, fakturering, bok-
slut eller andra ekonomiadminis-
trativa tjänster. Innehar F-skatt-
sedel. Vi finns i Surte.
Tel. 0707-68 09 46
el. 031-98 04 55

Bli höstfin hos MM's naglar
* Naglar
* Ansiktsbehandling
* Vaxning
* Paraffinbad av händer
* Frans- och brynfärgning
Se hemsida mmsnaglar.se
Tel. 0707-13 43 09

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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Vi vill gratta Håkan som 

fyller 40 den 22/9 samt 
dottern Frida som blev

 tonåring den 3/9.
Vi som grattar är 

Mamma & Jan-Erik, Tomas 
& Magnus med familj

Grattis
Ellen

5 år den 21/9
Grattiskramar från
Farmor & Farfar

Grattis på två års dagen 
våran älskade Sigge!

Kramar 
Mommo å Kicki

Tindra Skog
Grattis på 2-årsdagen 20/9

önskar
Mormor & Morfar

Grattis
Gustav

Våran goa kille fyller 
12 år den 23/9

Många kramar från
Mamma & Pappa,
Vilmer & Nicella

Födda

Välkommen
Idaline Charlotte
Mammas och pappas

lilla underverk kom till
världen den 13 aug 2011

Madeleine Rund
Robert Smidebäck

Veckans ros 

Efterlyses

Till Marie på Synoptik i 
Älvängen som på sin fritid 
åkte till min arbetsplats i 
Nödinge med glasögon för 
att jag skulle få dom med på 
min semester

Margareta

Vittnen till olycka vid Älv-
Anns i Älvängen med taxi 
och epa (a-traktor) 110610. 
Trodde inte det skulle behö-
vas...
Tel. 0303-333 734

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Jerry Andersson, Prässebo

Uppvaktning
På min 70-årsdag den 28/9 
är släkt och vänner väl-
komna till Smyrnas festsal 
efter kl 15.

Ann-Marie Gidlund

Till Jonas Granat, Nygård 
som fixade att mina stora 
träd blev kapade.

Ann

Tack

Veckans ris 
Totalt omöjligt att få kon-
takt med kommunstyrelsens 
ordförande trots upprepade 
försök.

Karlsson
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©Bulls

HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT
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SUDOKU MEDEL
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Café Blå, Älvängen. Tel: 0303-74 88 60 • www.cafebla.org • Öppettider: Måndag-Fredag: 7.30-18.00 Lördag: 8.00-14.00
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VIKTMINSKNINGSKURSEN GOD BALANS 
STARTAR I LILLA EDET DEN 27/9

GYM KONDITION GRUPPTRÄNING SOL REHAB PERSONLIG TRÄNING SENIORKLUBB M.M.

ÄLÄLÄLÄLÄLÄLVÄVÄVÄVÄVÄVÄNGNGNGNGNGNGENENENENENEN NÖNÖNÖNÖNÖNÖDIDIDIDIDIDINGNGNGNGNGNGEEEEEE KKKKKKUNUNUNUNUNUNGÄGÄGÄGÄGÄGÄLVLVLVLVLVLV ROLLSBOVÄGEN 25, TEL 0303 - 938 21 KKKKKKUNUNUNUNUNUNGÄGÄGÄGÄGÄGÄLVLVLVLVLVLV CCCCC CENENENENENENTRTRTRTRTRTRUMUMUMUMUMUM VÄSTRA GATAN 71, TEL 0303-199 40 
LLLLLILILILILILLALALALALA EEEEEDEDEDEDEDETTTTT BBBBBADADADADADHUHUHUHUHUSESESESESETTTTT MAJORSGATAN 11, TEL 0520-65 11 34  SNARTT 100 KLUBBAR I SVERIGE WWW.SPORTLIFE.SE

FÖRST TILL KVARN!
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KR
/mån

18 mån autogiro 
Erbjudandet gäller endast Ale och Lilla Edet

GRUPP- 
TRÄNING
INGÅR!

GRU
ALLA AKTIVITETER

j g

BBBBOOOONNNNUUUUSSSSPPPPAAAAKKKKEEEETTTT FFFFÖÖÖÖRRRR 2222333300006666 KKKKRRRROOOONNNNOOOORRRR IIIINNNNGGGGÅÅÅÅRRRR!!!!
Du får: väska, vattenflaska, handduk, 
sol- och massagekort och 5 st giveaway-
cards. Totalt värde 2306 kr.
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KRENDAST ETT FÅTAL KORT KVAR! 

PASSA PÅ! GÄLLER PÅ SPORTLIFE I ALE 

OCH LILLA EDET


