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För dig som värdesätter service och 
tillmötesgående även efter köpet!

Mån-tors 10-18. Fre 10-16. Sön 12-15.
Intill riksväg 42 m. Alingsås och Trollhättan.

KÖP EN HUSBIL 
PÅ SÖNDAG!

Vi har ca 65 husbilar i lager.

Boka din Rapido eller 
Itineo 2012 nu för säker 

leverans till våren. 

SKÄRHAMN. Ahlafors 
IF säkrade kontrak-
tet i division tre förra 
veckan.

Det märktes när 
årets sista seriematch 
spelades i Skärhamn.

Jumbon avfärdade 
de gulsvarta med klara 
siffror.

Det blev en på förhand mycket 
oväntad tremålsförlust mot IK 
Skärhamn. Ahlafors IF får vara 
tacksamma för att matchen 
var betydelselös för det var en 
drabbning där gästerna hade 
långt ifrån flyt. Skärhamn 

däremot fick möjligtvis retro-
aktiv utdelning för årets alla 
missar och gjorde i princip mål 
på de få chanser som skapades.

Av Ahlafors IF fanns det 
mycket mer att önska och 
laget gjorde ett tappert försök 
till uppryckning efter pausvi-
lan, dock utan resultat. Henrik 
Andersson kvitterade ut bästa 
omdömet efter slutsignalen, 
konkurrensen var emellertid 
inte särskilt tuff denna efter-
middag.

AIF slutar sjua i division 
3 nordvästra Götaland. Ett 
resultat som utefter förut-
sättningarna måste anses vara 

mer än godkänt. Tränare 
Lars-Gunnar Hermansson 
och assisterande tränare Ola 
Holmgren får 
nu börja skissa 
på ännu en för-
säsong och den 
trupp som ska 
försvara de gul-
svarta färgerna nästa år. Klart 
är att spelande assisterande 
tränaren, Michel Berndtsson-
Gonzales, lämnar klubben för 
att varva ner.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Nu finns vi 
i Nödinge!

Öppettider: Vardagar 8–18  Lördagar 9–13

Rödjans väg 2
Tel. 0303-35 09 90

Vi har reservdelar och 
till behör till alla bilar.

10 % 
rabatt
på alla tillbehör med 
Mekonomenkortet.

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!

POLIS
RONDENRONDEN
Måndag 26 september

Datorstöld
En ouppackad dator tillgrips 
vid Eka Chemicals varumottag-
ning i Bohus. Stölden upptäcks 
på morgonen.

Tillgrepp av belysningsarma-
turer från en byggarbetsplats 
i Bohus.

Tisdag 27 september

Skadegörelse
Fyra män är på väg in i en 
lägenhet i Bohus där en kvinna 
befinner sig. Gärningsmännen 
bryter upp brevinkastet, men 
hinner försvinna innan polisen 
anländer platsen. Ärendet 
rubriceras som ofredande och 
skadegörelse.

Verktyg stjäls ur en contai-
ner i Surte. Skanska är målsä-
gande.

Torsdag 29 september

Inbrott
Inbrott i en spelbutik i 
Älvängen. Okända gärningsmän 
tillgriper snus och cigaretter.

Anmälan görs om ett inbrott 
på Bohusskolan. Bärbara dato-
rer blir tjuvarnas byte.

Antalet anmälda brott under 
perioden 26/9 – 3/10: 57. Av 
dessa är sju bilinbrott.

AIF avslutade med förlust mot tabelljumbonst mot tabelljumbon

Peter Antonsson och övriga AIF-are förblev mållösa i serieavslutningen mot Skärhamn.Peter Antonsson och övriga AIF-are förblev mållösa i serieavslutningen mot Skärhamn.

Lars-Gunnar Hermanssons debutår som tränare för Ahlafors IF resulterade i en sjundeplace-
ring.

FOTBOLL
Div 3 nordvästra Götaland
Skärhamns IK - Ahlafors IF 3-0 (1-0)


