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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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ÄLVÄNGEN. I lördags var det bok-
stavligt talat kärlek i luften. 

Med Ales egen biggles, Kjell Bratt-
fors, bakom spakarna gifte sig paret 
i den färggranna dubbeldäckaren. 

Nere i hangaren på Kattleberg air-
port väntade gästerna på den stor-
slagna entrén.

En del gifter sig i kyrkan, andra på stranden 
eller i rådhuset, men att ha vigselceremonin i 
ett Antonov-2 plan från 40-talet hör inte till 
vanligheterna. 

I lördags eftermiddag lyfte Kjell Brattfors 
från sin flygplats i Kattleberg. Med sig på 
turen hade han vigselförrättaren Thor Eli-
asson, andrepiloten Stefan Malmbro, och 
det lyckliga paret – dottern Annelie Bratt-
fors och Conny Malmbro. Färden gick över 
Trollhättan och tillbaka till Älvängen där de 
gifte sig på 2000 meters höjd.

– Vi fick gå upp och ner i höjd så det blev 
lite berg-och-dal-bana, men det var jättekul 
och vädret var helt kanon. När vi hade landat 
rullades det ut en matta framför planet, blå 
som på kronprinsessan Victoria och Daniels 
bröllop, men vi hade ju garagetema så därför 
var den gjord av tre presenningar, berättar An-
nelie över telefon från en uteservering i Trapi-
ni på Sicilien, där de är på bröllopsresa.

När paret klev ut på den blå mattan välkom-
nades de av sina 46 gäster och därefter hade 
de ännu en vigselceremoni i garaget bredvid 
hangaren, där även bröllopsmiddagen ägde 
rum. Annelie, som är dansinstruktör, kunde 

inte låta bli att dansa både bugg och foxtrott 
med sin nyblivne make när de tågade ut.

Vilket höjdarbröllop!
– Annelie Brattfors och Conny Malmbro vigdes 2000 meter över marken

GRATTIS!

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se En bröllopskyss som det lyckliga paret sent kommer att glömma.

Med Kjell Brattfors som pilot vigdes Conny 
Malmbro och Annelie Brattfors uppe i luften.

Vigselförrättaren Thor Eliasson vigde paret på 2000 meters höjd.På marken väntade 46 bröllopsgäster på brudparets storslagna entré.


