
Inklusive syntest 
Båge • Fodral

Svennes 
Ur & Optik
G L A S Ö G O N H U S E T

Västra gatan 68, Kungälv 
Tel 0303-101 58

Enkelslipade Fr 400:-

Fr 800:-Dubbelslipade

Fr 1.800:-Progressiva

Södra gränden 1, Liljedal Tel 0303-100 34

Rea
start

Torsdag 27 jan kl 8

Onsdag 26 januari stänger vi 
kl 15 för ommärkning!

Välkomna 
in till oss!
Önskar Lena 
med personal

Handla i fästliga Kungälv
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 Nordmanna 

         Bowling
Nordmannatorget Kungälv •  Tel: 0303-16345 • www.nordmannabowling.se  
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BOWLA OCH ÄT GOTT HOS OSS! 
VI HAR FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER

Gäller vid köp av kompletta glasögon.

Erbjudandet gäller tom 31 januari.

Tel. 0303-174 00 
Trädgårdsg. 24, mittemot fiskhandlar’n 

Öppettider: Måndag-fredag 09.30-18.00 (lunchstängt 13-14)KUNGÄLV

Synundersökning

11:-

SLUTREA
1/2 priset på

reapriset
Ted Nicol,  Skovhuus,

Kello,  Stilmann, 

Tulchan,  Oui,  Wico, 
Toni-Jeans

��������

Västra Gatan 67, Kungälv 0303-92415
Mån-fre: 10-18, Lör: 10-15 • www.nillashop.se
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www.kungalvskrogen.com
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ADHUSET MAJORSGATAN 11, LILLA EDET, TEL: 0520-65 11 34 • EDETS VÄRDSHUS & HOTELL SKANSENVÄGEN 34, TEL 0303-74 66 60 • WWW.SPORTLIFE.SE

2 KLUBBAR NÄRA DIG Badhuset | Edets Värdshus & Hotell2 KLUBBAR NÄRA
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12 mån

STARKT
BEGRÄNSAT
ANTAL KORT!

TRÄNA ALLA AKTIVITETERTRÄNA ALLA AKTIVITETER

ALLT INGÅR!
GYM/KONDITION, BAD, GRUPPTRÄNING

SOL- OCH VATTENMASSAGE

Lo
ka

la
 a

vv
ik

el
se

r i
 u

tb
ud

et
 k

a
n 

fö
re

ko
m

m
a 

• 
Re

se
rv

a
tio

n 
fö

r s
lu

tf
ör

sä
ljn

in
g 

oc
h 

ev
. t

ry
ck

fe
l.

LILLA EDET. Det 
kommer hända saker 
i Lilla Edets kommun 
under 2011.

Ekebergsområdet i 
Lödöse har tagit form 
på allvar och går allt 
som planerat startar 
även centrumutveck-
lingen i Lilla Edet.

– Vad som oroar mig 
är ekonomin. Vi måste 
hämta hem nio miljo-
ner kronor då vi tappar 
befolkning och med det 
viktiga skatteintäkter, 
säger kommunchefen 
Johan Fritz.

2010 var ur ekonomisk syn-
vinkel ett bra år för Lilla 
Edets kommun. Bokslutet 
är inte klart, men progno-
sen visar på ett slutligt över-
skott på uppemot sex miljo-
ner kronor.

– Det jag kan säga är att 
resultatet blir betydligt bättre 
än budgeterat. Det beror dels 
på att vi lyckades med en del 
sparåtgärder, dels att vi fick 
statlig hjälp, säger Johan 
Fritz.

– I år är förutsättningarna 
annorlunda. Vi står inför en 
tuff utmaning.

När kommunchefen blick-
ar tillbaka på fjolåret är det 
några händelser som direkt 
gör sig påminda.

– Vi hade ett val som påver-
kar oss som jobbar nära poli-
tikerna. Sedan vill jag gärna 

framhäva ett antal projekt 
som genomförts. Det har 
varit mer av intern karaktär 
och således inte märkts utåt 
på samma sätt. Vi bytte te-
lefonilösning, vi har bytt till 
ett effektivare lönesystem 
och sedan har samarbetet 
med grannkommunerna Ale, 
Steungsund, Kungälv, Tjörn 
och Orust intensifierats i en 
rad olika frågor. Samarbetet 
mellan kommunerna inne-
bär att vi kan hålla nere kost-
naderna, men samtidigt bibe-
hålla och förbättra kvalitén. 
Miljöområdet är ett sådant 
exempel, säger Johan Fritz.

Inför 2011 förändrar kom-
munledningen sin styrmo-
dell. En konferens är pla-
nerad kommande vecka där 
tjänstemän och politiker ska 
lägga upp de gemensamma 
riktlinjerna.

– Det handlar om hur vi 
processar fram mål och hur 
vi bryter ner dem i verksam-
heterna, säger Fritz.

– En annan väldigt viktiga 
fråga det här året är skolpro-
jektet, att vi verkligen lyckas 
skapa en attraktiv skola med 
bra resultat som följd.

Lilla Edet har två delvis 
färska kommunalråd, Inge-
mar Ottosson (S) som till-
trädde i fjol och Peder Eng-
dahl (M), som började sin an-
ställning vid årsskiftet. 

Är deras brist på erfa-
renhet något som bekym-
rar dig?

– Både Ingemar och Peder 

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

LILLA EDET. Susanne 
Samuelsson är 
anställd som ny webb-
ansvarig i Lilla Edets 
kommun.

Hon efterträder 
Inga-Lisa Anders-
son som går i pension 
inom kort.

– Att få vara med 
och utveckla en ny 
hemsida ska bli jät-
tespännande, säger 
Susanne.

Susanne Samuelsson, 30 år 
från Trollhättan, har ett för-
flutet inom det privata nä-
ringslivet. Kosmetik och 
media är branscher som Su-
sanne tidigare tjänstgjort i.

– Jag har arbetat på ttela, 
dels på annonsavdelningen, 
dels som reporter för tid-
ningens gratismagasin. Jag 
har även jobbat med webb 
på min tidigare arbetsplats 
vilket naturligtvis är en stor 
fördel. Även det faktum att 
jag är van vid att syssla med 
information, skriva, foto-
grafera och samtidigt tänka 
visuellt kommer jag att ha 
stor nytta av i min nya an-
ställning, säger Susanne 

Samuelsson.
– Naturligtvis blir det en 

omställning att verka inom 
den offentliga sektorn. Det 
ser jag fram emot och här 
finns en hel del att lära.

Susanne Samuelssons blir 
samordnare för kommunens 
intranät och hemsida. Stort 
ansvar åligger emellertid 
respektive förvaltning att 
serva Susanne med relevant 
information.

– Finns det frågor kan 
de alltid vända sig till mig. 
Jag kommer också att ha 
ett övergripande ansvar för 
evenemangskalendern.

Susanne Samuelsson till-
talas också av utmaningen 
att utveckla en ny hemsida. 
Det uppdraget är påbörjat 
och Susanne kommer fort-
sätta driva det under 2011.

– Det är en lång och 
ganska komplex process. 

Det är mycket att ta hänsyn 
till, många olika målgrupper 
att nå ut till och framförallt 
gäller det att ha en logisk 
uppbyggnad. Vi måste tänka 
rätt.

– Att utveckla e-tjänster 
är också något vi tittar på, 
avslutar Susanne Samuels-
son.

Ny webbansvarig på Lilla Edets kommun
– Susanne efterträder Inga-Lisa

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Växlar över. Kommunens mångårige medarbetare Inga-Lisa Andersson går snart i pensi-
on och till ny webbansvarig har anställts Susanne Samuelsson.

har lång erfarenhet från poli-
tiken, dock inte som kommu-
nalråd. De känner emellertid 
till kommunen väldigt väl och 
är inga nybörjare. Att Made-
leine Dahlgren och Bjarne 
Färjhage försvunnit med en 
hel del erfarenhet får vi leva 
med, säger Johan Fritz och 
fortsätter:

– De nya kommunalråden 
ser kanske saker på att annat 
sätt, vilket kan vara berikan-
de. Skulle Madeleines och 
Bjarnes erfarenhet behövas i 
någon fråga är de inte längre 
än ett samtal bort.

Ni håller också på att 
rekrytera en ny närings-
livsutvecklare, hur ser du 
på det?

– Vi är supernöjda med 
det jobb som Helene Even-
sen har gjort. Hon har startat 
upp många grupper, kommit 
med nya idéer som fått positiv 
respons. Efterträdaren ska ha 
en god förankring inom nä-
ringslivet, men även veta hur 
en kommun fungerar. Hon 
eller han ska utgöra kittet 
mellan näringslivet och kom-
munen. Kunskap om handel 
och logistik känner vi också 

är av yttersta vikt, säger Johan 
Fritz.

Hur prioriterad är cen-
trumutvecklingen?

– Det är jätteviktigt att det 
arbetet startar. Jag vet att den 
nya majoriteten vill sätta ned 
foten och föra diskussioner 
med entreprenören om vad 
som är på gång. Kommu-
nen är i behov av framförallt 

nya bostäder i centrum, men 
också av verksamhetslokaler.

På tal om byggnation så 
händer det en del i Eke-
berg, vilket måste vara 
glädjande?

– Absolut! Det säljs tomter 
och ett byggbolag ligger i 
startgroparna för lägenhe-
ter. Vi börjar nu se resulta-
tet av satsningen i den södra 

kommundelen. Dessutom 
kommer utbyggnaden av E45 
igång inom kort. Ytterligare 
ett bevis för den utveckling 
som Lilla Edets kommun 
upplever.

Johan Fritz, kommunchef i Lilla Edets kommun.

Ett utvecklingens år väntar Lilla Edet
– Men kommunchefen oroas över minskade skatteintäkter

På GåNG  i kommunen
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Måndag 7 februari kl. 19
i Fuxernaskolans aula.
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Vi behöver kontaktfamiljer
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Information om 
Starta eget 

Tisdag 1/2 kl 18-21
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Föräldrakomet för föräldrar till barn 3-11 år

Ungdomskomet för föräldrar till barn/ungdom 12-18 år

Kurserna är kostnadsfria.

Anmäl dig till vårens kurser redan nu:
����������������������������������������������������

Ewa Ivarson-Larsson���	�����������
¤��������

�¥
Bertil Nylén���	���������	
¤������
	�
���¥
Ann Ahlström���	����������
¤��������

��¥
Annika M Johansson���	����������
¤��������

��¥

Maria Nordberg���	���������

¤��������

��¥
Erika Borgstedt���	����������
¤������
	�
���¥
Pernilla Martinsson���	����������
¤������
	�
���¥
Per-Olof Segerstark���	����������
¤������
	�
���¥

�������������������
www.kometprogrammet.se
KLARA	��������������������������������������

Det finns platser kvar till 
en del av vårens kurser:

För mer info ring: 0520-65 97 05/65 97 04 
www.lillaedet.se/Utbildning/Vuxenutbildning

Grundkurser:
Matematik
Engelska
Data

Gymnasiekurser:
Engelska A,B

Matematik A-E
Svenska B
Historia A
Samhällskunskap A
Religion A
Naturkunskap B
Data (kvällstid)
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���������������Jonas Persson�
�� ����������� �����������������

���������������Issam Karzoumi�
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�����������0520-65 95 00

Frivilligcentralen
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Måndagar & torsdagar 
kl. 10-14
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15.000 KR RABATT PÅ KÖK!
Just nu har vi stora kampanjveckor på Ballingslöv. Köper du ditt kök under 
perioden 1/2 - 14/3 får du just nu minst 15.000 kr i rabatt*! Dessutom 
har vi massor av spännande nyheter för året. Kom in till oss för ett 
inspirerande kökssamtal.

KAMPANJPRIS:

55. 000 kr
*Erbjudandet kan ej kombineras och gäller 
vid köp av kökssnickerier från Ballingslöv 

för minst 70.000 kr. Vid köp över 70.000 kr 
fortsätter prisavdraget. 

ÅF INFO

ÖPPET

VARDAGAR 
07.00-17.00

LÖRDAGAR 
09.00-13.00*Erbjudandet kan ej kombineras och gäller vid köp av kökssnickerier från Ballingslöv för minst 70.000 kr. Vid köp över 70.000 kr fortsätter prisavdraget.

15.000 KR RABATT PÅ KÖK!
Just nu har vi stora kampanjveckor på Ballingslöv. Köper du ditt kök under perioden 1/2 - 14/3 får 
du just nu minst 15.000 kr i rabatt*! Dessutom har vi massor av spännande nyheter för året. Kom 
in till oss för ett inspirerande kökssamtal.

VÄLKOMMEN!

Vi är inte nöjda förrän du är nöjd.

standardglasögon

Optikerfamilj i 80 år

Det personliga och snälla familjeföretaget

Även stort urval 
lågprisglasögon
Båge och Enstyrkeglas 

fr 480:-
Båge och Prog.glas 

fr 1570:-

www.lillaedetsbuss.se
0520-65 75 00

Läs mer info om våra resor  på hemsidan eller ring för program

Ishockey Färjestad - HV71 26-27/2
Rundvandring Löfbergs Lila Arena, matchbiljett, hotell ........1.200:-
Hagmans Konditori 5/3
Lorensbergsteatern, Göteborg. 
Bussresa, biljett och teaterbuffé  .............................................995:-
Påskresa till Holland 21-26/4
med Amsterdam och Keukenhof .........................................5.950:-
Tulpaner o Diamanter

Gårdarna runt sjön 18/5  
Ulricehamn. Källebacka, 
Hofsnäs herrgård, Torpa Stenhus ............................................695:-
Benny Anderssons Orkester 28/7
Trädgårdsföreningen, Gbg .......................................................530:-

 Blandfärs 
 ICA. Ursprung Irland/Danmark. 
  Ca 1600 g.   50/50.
    Max 2  erbj/kund. 

  
  

 3990    /kg 

Patrik

Din ICA handlare i Lilla Edet…

 2 för 

 29  95   

  

 149k    /st 

 Från kallskänken !

Hej!

Slutet på januari brukar 
betyda semletider…

Och i vårt bageri bakar vi 
semlor för högtryck!

Välkommen in!
Patrik med personal

Gröna kärnfria 
druvor i ask
      ICA. Sydafrika. 500 g. Klass 1.
Jfr pris 29:80/kg.

  

Gäller även dig som ansöker om ICA Kort idag.

  

149 0    /st 

2-pack i butiken

 Grillad 
kyckling 
 Kronfågel.       

  

 29  95  /st 

 Smörgåstårta 
      Boström. 
5–6 bitar.

 B A G E R I  &  C A F É

 Semlor 
Från vårt eget bageri.  

Goudaost

  

  

 39 95
 /kg 

IC
A

 Butiksreklam

Priserna gäller t o m söndag 30/1 2011. Reserv för slutförs och ev tryckfel.

Öppet 8–22 alla dagar
www.icabostrom.se
facebook.com/icabostromBerghäll AB

Gamla Postens lokaler
Vid ICA Supermarket Boström, Lilla Edet

Vard. 10–18
Lörd. 10–15 
Sönd. 11–15

UTFÖRSÄLJNING
STORT PARTI

KLÄDER
Dam • Herr • Barn

TOKIGT LÅGA 
PRISER!!!

Vi fortsätter även med utförsäljningen 
av mattor, hemtextil m.m.

NY
UTFÖRSÄLJNING

TOKIGT LÅGA 
PRISER!!!

Göta bruk ind. omr • Tel 0520-65 35 60 • 0703-678359 • www.alvkanten.se

VARM FRUKOST KL 7-11

Vi erbjuder dessutom komplett  catering för allt som Bröllop, Dop, Fest m.m.

DAGENS KL 11-15

CATERING

 2 för 

 29  95   
2-pack i butiken

 B A G E R I  &  C A F É

 Semlor 
Från vårt eget bageri.  

  

IC
A

 Butiksreklam
Priserna gäller t o m söndag 30/1 2011. Reserv för slutförs och ev tryckfel.

Öppet 8–22 alla dagar
www.icabostrom.se
facebook.com/icabostrom
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LÖDÖSE. Skolinspek-
tionen har givit Sol-
haga by klartecken att 
starta friskola.

Verksamheten beräk-
nas komma igång till 
hösten.

Det handlar om en 
liten grundsärskola 
med 12 platser.

Solhaga by bedriver idag sär-
skilt boende med tillstånd 
för barn och ungdomar i åld-
rarna 10-21 år med autism-
spektrumsstörning och som 
omfattas av personkretsar-
na enligt LSS. Skolan är hos 
personal och boende ett ef-
terlängtat komplement till 

verksamheten.
– I dagsläget saknas ett 

fungerande skolalternativ 
för merparten av de boende. 
I flera fall handlar det om 
elever som behöver resa långt 
för att få sin skolgång tillgo-
dosedd, något som försvårar 
närvaron och ökar stressnivån 
hos ungdomarna. I andra fall 
handlar det om elever som 
helt saknar närvaro i skola 
på grund av att fungerande 
alternativ har saknats, säger 
Solhaga bys vd, Liselotte 
Björserud, som också avslö-
jar att företaget sökt ytterli-
gare tillstånd för att starta ett 
tredje barn- och ungdoms-
boende.

Solhagaskolan kommer 
även att vara tillgänglig som 
ett regionalt särskolealter-
nativ för externa elever som 
inte bor inom Solhaga by 
och som omfattas av särsko-
lans personkrets där skolans 
profil och pedagogiska idé 
kan möta de särskilda behov 
som elevernas funktionsned-
sättningar kräver.

Solhagaskolan kommer i 
första hand att arbeta efter 
TEACCH-metoden. Meto-
den karaktäriseras av balan-
serade nivåer mellan inne-
håll och form; att miljöer, 
aktiviteter och uppgifter för-
klaras, utformas och görs för-
utsägbara på ett visuellt tyd-

ligt och strukturerat sätt. 
Detta uttrycks i regel genom 
ett schema som i skrift, bild 
eller med hjälp av föremål 
som tydliggör för individen 
vad som kommer att hända 
under dagen liksom olika 
sätt att organisera arbetsma-
terial så att eleven kan se vad 
som förväntas av honom eller 
henne. Den visuella struktu-
ren är avgörande för att kom-
pensera för den bristande fö-
reställningsförmåga som per-
soner med utvecklingsstör-
ning inom autismspektrat 
ofta har.

Solhagaskolan – ny friskola i Lödöse

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

LILLA EDET. Lilla Edets 
kommun bytte telefoni-
lösning strax före jul.

Det nya systemet har 
arbetats fram i samar-
bete med Stenungsund 
och Orust kommuner.

– En del smärre pro-
blem initialt, men på 
det stora hela har det 
fungerat fantastiskt 
bra, säger Monica Sko-
rupa, kommunikatör i 
Lilla Edets kommun.

SOL är samarbetsnamnet 
för Stenungsund, Orust och 
Lilla Edet, som tillsammans 
utvecklat en gemensam tele-
fonilösning.

– För vår del innebär det 
att vi har valt att förlägga väx-

elfunktionen till Stenung-
sund, förklarar Monica Sko-
rupa.

Kommunen har numera 
en mobil telefonilösning, 
som enligt Monica Skorupa 
ger många fördelar.

– Tillgängligheten ökar. 
Mobilen finns med vart man 
än går.

– Det finns också ett antal 
stödfunktioner i det nya sys-
temet som underlättar varda-
gen för kommunens medar-
betare. Övergången från det 
gamla systemet har funge-
rat över förväntan och syftet 
är naturligtvis att nå en ökad 
service till våra invånare, av-
slutar Monica Skorupa.

JONAS ANDERSSON

Smärtfri övergång 
till mobil telefoni

Monica Skorupa, kommunikatör i Lilla Edets kommun.

PRO Hjärtum-Västerlan-
da har haft sitt första må-
nadsmöte för året. Ett stort 
antal medlemmar hade sam-
lats i föreningslokalen den 
17 januari för att lyssna till 
Riber Olssons berättelse 
om Härjedalen och se hans 
fina bilder.

Riber har under många år 
rest till Funäsdalen i Härje-
dalen med sin husvagn. Med 
sig på resan har han alltid 
sin kamera. Hans stora in-
tresse är naturen.

Vi fick njuta av en lång 
rad fina bilder från fjällvärl-
dens flora och fauna samt 

lyssna till hans berättel-
se. Att det krävs ett stort in-
tresse och kunnande för att 
upptäcka alla dessa växter 
och djur, och även kunna 
namnen på dem, förstår vi.

Det var trevligt att se 
dessa bilder på det gamla 
sättet med diabilder och 
projektor. Han fortsätter 
att fotografera med analog 
kamera och har inte fastnat 
för den digitala tekniken.

Efter att vi tackat Riber 
för ett trevligt framträdande 
avslutades mötet med kaffe.

 
Tage Lindell

Månadsmöte hos PRO 
Hjärtum-Västerlanda

Riber Olsson besökte PRO Hjärtum-Västerlandas månads-
möte och visade bilder från Härjedalen.

Liselotte Björserud är vd på Solhaga by i Lödöse, som startar en friskola till hösten med plats för tolv barn och ungdomar.

Öppna jämförelsetal (SKL 
och socialstyrelsen) 2010 
visar att maten i kommunens 
särskilda boenden rankas på 

sjätte plats i riket.
– Oerhört hedrande att 

komma på plats sex av landets 
290 kommuner. Vi jobbar 

väldigt hårt och det känns 
verkligen som att vi har nått 
ut till dem vi är till för, näm-
ligen de äldre, säger Mariet-
te Axelsson.

– Betyget inspirerar oss 
att fortsätta på den inslagna 
linjen där vi tillagar mycket 
från grunden och gör rätter 
som vi vet att de äldre tycker 
om.

Vad har du att säga till 
personalen?

– Att de svarar för ett feno-
menalt bra arbete. Det här är 
ett teamwork.

Det är SKL (Sveriges 
Kommuner och Landsting) 
och socialstyrelsen som gör 
öppna jämförelser. Där jäm-
förs information om kvalitet, 
resultat och kostnader inom 
vissa verksamhetsområden 
som kommuner, landsting 
och regioner ansvarar för.

JONAS ANDERSSON

Maten inom äldreomsorgen får toppbetyg
Maten i Lilla Edets kommuns särskilda boenden rankas som sjätte bäst i landet. Här ses personalen på Lindkullens kök.

Arkivbild: Jonas Andersson

LILLA EDET. När Sveriges Kommuner och Lands-
ting (SKL) presenterar sin lista över ”Omdöme 
om maten inom äldreomsorgen” får Lilla Edets 
kommun toppbetyg.

Den tidigare sjundeplaceringen är bytt mot 
plats sex på rankinglistan.

– Helt fantastiskt, strålar Mariette Axelsson, 
kostchef för äldreomsorgen i Lilla Edets kommun.
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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

Allt för brud o brudgum
Balklänningar, Smokingar, 
Dopklänningar

Husbilar
Husvagnar

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallationKilanda

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

ALE
DJURKLINIK

- en personlig klinik med stora resurser

Hästavdelningen
0303-33 59 60

Smådjursavdelningen
0303-33 59 70

www.aledjurklinik.se
Norra kilandavägen 22, 449 34 NÖDINGE

Fax: 0303-22 96 29

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

Borgvalls
Elmontage

Mobil
0701-09 02 09

Kontorstelefon / fax
031-709 02 09

Nunnegårdsgatan 28, 442 41 Kungälv

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

Bohus centrum • Tel: 031 – 98 22 98���������������������
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��Medicinsk fotvård
förhårdn.-liktorn-vårtor-nagelsvamp

��Ansiktsbehandling
��Massage
��Vaxning

��Färgning / formning
frans- och bryn

��Manikyr / predikyr
��Nagelförlängning
”Bio Sculpture Gel” - Geleér som är 
snälla mot dina egna naglar

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.

Hålanskolan, Uspastorp Nol • 0303-74 50 95 • 070-57 58 703

Nu lyfter 
vi Ale!

www.ale.nu

PK SECOND HAND
Älvvägen 13, Älvängen

Södra infarten mot Jysk, 
granne med Z-tryck

0707-34 05 52

ÖPPET 

TIS-FRE 11-18
LÖR-SÖN 10-14

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

PIZZA • KEBAB • SALLADER 
FALAFEL • PASTA • GRILL

Öppettider: mån-fre 11-21, lör-sön 12-21
Ale Torg 10, Nödinge. 0303-96 267

Vill du spela 
fotboll med oss?
- Kom upp till ALE-hallen

P98/99 Måndag 18:30-19:30
P01 Tisdag 17:30-18:30
P00 Onsdag 17:30-19:00
P98/99 Torsdag 17:30-19:00
PF04 Söndag 09:00-10:00
P02 Söndag 11:00-12:30
Ale J Söndag 12:30-14:00
Ale U Söndag 14:00-15:30
PF03 Söndag 15:30-17:00

• Byggvaror 
• Uterum 
• Golv 
• Fönster/dörrar

RING 0303-
500 30
Hedsvägen 2, Kode

ALLT I BYGGNADSMATERIAL 
OCH TRÄVAROR

0520-49 80 02

Välkomna till
Lilla Edets 
Fisk & 
Skaldjur

Vi välkomnar våra medlemmar till årsmöte i Nödinge SK 
onsdagen den 23 februari kl 19:00 i klubbhuset, Vimmervi

Motioner skall vara vårt kansli tillhanda senast 7 februari.

20:45 Dam div 3     NSK – Bjurslätt/Hisingen

Veckans matcher
Ale Gymnasium Tisdag 25 Januari

Sugen att prova på handboll? Kolla in vår 
hemsida www.klubben.se/nodingesk
för träningstider och kontaktpersoner .

Nödinge Sporthall Torsdag 27 Januari

20:30 Dam div 4     NSK – Baltica

Ale Gymnasium Söndag 30 Januari

10:00 Dam div 4     NSK – Rya HF

BOHUS. Gais kryssade 
på Heden och Ale-Surte 
hade därför en gyllene 
chans att koppla grep-
pet om Allsvenskan 
södra.

Istället inkasserade 
laget sin första förlust 
för året i Ale Arena.

Serien utvecklar sig 
som väntat till en rktig 
rysare.

Det var Ale-Surte som dik-
terade villkoren mot Blåsut, 
inledningsvis till sin egen 
fördel – avslutningsvis till 
gästernas. Hemmalaget hade 
flera bra tillfällen att gå ifrån 
i målprotokollet, men missa-
de flera frilägen. Istället tog 
vänersborgarna vara på de få 
chanser som gavs och reduce-
rade innan pausvilan till 3-2.

– I efterhand är det här 
som matchen avgörs. Vi 
borde ha lett med betydligt 
fler mål redan i halvlek. Vi 
straffas för att vi inte sätter 
våra chanser. Blåsut är abso-
lut inte bättre än oss, men de 
har väl sju chanser och gör 
mål på samtliga. Då vinner 
man, konstaterar en besvi-
ken Kalle Ahlgren.

Blekt Ale-Surte
I andra halvlek var det ett 
blekt Ale-Surte som skrinna-
de ut. Utan energi lyckades 
man heller inte hålla humö-
ret uppe. Utvisningarna kom 
i tät följd och trots en 4-3-led-
ning en bra bit in i match-
en kunde gästerna marsche-
ra hem med samtliga poäng. 
De fyra sista målen prickades 
in under matchens tolv avslu-
tande minuter.

– Det är 
möjligt att 
vi har en del 
tunga ben i 
truppen, men 
jag tror fram-
för allt att vi 
tappar kraft och energi när vi 
inte gör mål. Det kändes både 
onödigt och väldigt snöpligt 
att vi förlorade på det här 
sättet. I 65 minuter  spelar vi 
riktigt bra bandy, menar Ahl-
gren.

Gais lyckades bara få 3-3 
hemma mot Lidköping, 
vilket gör att serien fortfa-
rande lever.

– Gör vi vårt så ska vi stå 
på samma poäng när Gais 
kommer till Ale Arena. Vi 
försöker dock inte att tala 
om serieseger, utan kör efter 
konceptet en match i taget. 
Nu har vi Nässjö hemma på 
lördag, säger Ahlgren.

Revanschsugna
Höstens möte var ingen 
munter historia. Ale-Surte 
lyckades få 6-6, men smålän-
ningarna ställde till stora be-
kymmer.

– Vi kommer att vara rejält 
revanschsugna på lördag och 
vi tänker inte släppa ifrån oss 
några fler poäng.

Vad talar för Ale-Surte i 
den här bandyrysaren?

– Vi har ett fantastiskt bra 
kollektiv och när vi jobbar 

för varandra i 90 minuter är 
vi svårslagna.

Kalle Ahlgren tillhör själv 
en av nyckelspelarna och en 

krånglande 
höft har ti-
digare hållit 
honom borta 
från ett par 
matcher, så 
är inte fallet 

längre.

– Nä, nu kör jag. Det är 
tillräckligt bra för att möjlig-
göra spel. Efter säsongen har 
jag fått en operationstid, så nu 
ser jag ljuset i tunneln, hälsar 
Kalle Ahlgren.

Ale-Surtes mål gjordes 
av tvåmålsskyttarna Johan 
Grahn och Erik Olovsson.
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BANDY

HANDBOLL

Allsvenskan södra
Ale-Surte – Blåsut 4-7 (3-2)
Mål Ale-Surte: Erik Olovsson 2, 
Johan Grahn 2. Matchens kurrar: 
Erik Olovsson 3, Robin Mohlén 2, 
Adam Rohr 1. Publik: 189.

Gais Bandy 15 96 23
Ale-Surte 14 53 21
IFK Motala 14 22 20
Gripen/Trollhättan 15 19 18
Tranås BOIS 14 30 17
Lidköpings AIK 14 10 16
Blåsut BK 14 4 16
Nässjö IF 14 -17 13
Jönköping 14 -26 11
Mosseruds GOIF 14 -54 6
Otterbäckens BK 14 -61 6
Åtvidaberg               14      -76          3

Division 3 västsvenska västra
Majornas IK – Ale HF 24-30
Mål Ale: Ingen uppgift. Matchens 
kurrar: Torbjörn Mattsson 2, Fredrik 
Berggren 1.

Rosendals IK 16 134 28
IK Nord 15 80 28
Fjärås HK 16 77 23
Hisingen/Backa 16 66 23
Rya 16 8 20
Ale HF 16 12 14
ÖHK Göteborg 16 -47 12
Baltichov 16 -34 11
BK Banér 16 -56 10
ÖHK 2002 15 -77 10
Jugo Swed 16 -71 8
Majornas IK 16 -92 3

Division 3 Göteborg damer
Nödinge SK - KHK Crocodiles 27 -14
Mål: Ranja Rmayle 5, Elina Mathias-
son 4, Jessica Pettsson 4, Jessika 
Edler 3, Catrin Aronsson 3, Sara 
Andreasson 2, Caroline Karlsson 
2, Sandra Josefsson 2, Matilda 
Justesen 1, Michaela Sjöstrand 1. 
Matchens kurrar: Sara Andreasson 
2, Ranja Rmayle 1.

Bjurslätts IF 12 106 24
BK Banér 13 32 20
Heidlös 11 46 16
Nödinge SK 12 7 16
Crocodiles 11 44 14
HP Warta 12 -25 10
HK Varberg 12 -38 8
Onsala HK 12 -19 6
Kortedala HC 12 -35 4
Kungälvs HK 2 11 -118 0

ALLSVENSK TOPPBANDY

Ale Arena
Lördag 29 januari kl 1400

vs
NÄSSJÖ

ALE-SURTE BK

BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 18 
jan deltog 9 par. Medel var 72 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Lilly Karlbom/Elsa Persson           95
2. Ingrid Andersson/Ronny Andersson 88
3. Torsten Johansson/Rune Ögren     87
4. Kåge Samuelsson/Arnold Ivarsson  77
5. Nils Lindström/Stig Christensson     75

Tung förlust för Ale-Surte BK
– Första nederlaget i Ale Arena

TEXT OCH BILD

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

BANDY
Allsvenskan södra
Ale-Surte BK – Blåsut 4-7 (3-2)

Johan Grahn och Kalle Ahlgren tänker ta revansch för hel-
gens debakel mot Blåsut. Det lär Nässjö få sota för...

En kamp som Blåsut dessvärre 
vann i Ale Arena.

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



BOHUS. 28-30 januari 
spelas ungdoms-VM i 
finska Verkaus.

I Sveriges P-17-lands-
lag återfinns Ale-Sur-
tes jättetalang Rasmus 
Andersson.

– Det har varit en 
dröm i två år och nu är 
det verklighet, säger 
han och ler brett.

Konkurrensen om de 16 plat-
serna i Sveriges P-17-trupp 

har varit stenhård. Inte undra 
på att det är en stolt Rasmus 
Andersson vi träffar före fre-
dagsträningen i Ale Arena.

– Jag har kämpat för det 
här. Det är bandy i princip 
varje dag och att nu bli utta-
gen i landslaget var bara första 
målet, nu siktar jag på VM-
guld. Det är vårt mål, men det 
blir tufft, säger Rasmus An-
dersson och räknar upp kon-
kurrenterna.

– Ryssarna måste gälla som 

favoriter. De lever redan i 
denna åldern som proffs och 
för dem gäller bara guld.

Trots att favoritskapet vilar 
tungt på Ryssland ser Rasmus 
goda chanser för Sverige.

– Vi har en fantastiskt bra 
blandning i vårt lag. Skickli-
ga spelare på alla positioner. 
De kommer från landets alla 

hörn och de klassiska bandy-
klubbarna Villa, Sandviken, 
Edsbyn och Hammarby är 
alla med och bidrar.

Rasmus är en bandytok, 
men till skillnad från många 
andra så hoppade han över 
bandyskolan.

– Jag började året efter, 
men numer kör jag dubbelt. Jag tränar med både A-laget 

och pojklaget.
Det är skridskoåkningen 

och klubbtekniken som kän-
netecknar Rasmus som ban-
dyspelare, men som offensiv 
mittfältare är det skottet han 
helst skulle vilja förbättra.

– Det blir en del mål ändå 
fast visst hade det varit kul att 
ha ett fruktat skott.

Som 15-åring var Rasmus 
nära att ta en plats i P-15-
landslaget, men föll bort vid 
sista samlingen.

– Då bestämde jag mig för 

att ta revansch två år senare 
och nu är jag med.

Krigar i A-laget
Utvecklingen har varit impo-
nerande det senaste året och 
nu är Rasmus med i Ale-Sur-
tes A-trupp. Han krigar på 
allvar om en plats bland de 
stora gossarna.

– Det är lärorikt att vara 
med. Tempot är ett helt annat 
och du hinner inte tänka över-
huvudtaget när du får bollen. 
Du måste fatta snabba beslut. 
Än så länge är det fysiken som 
saknas för att utmana på rik-
tigt. Jag behöver lite mer 
muskler, säger Rasmus.

Tempot lär säkert vara 
ett annat till helgen också. I 
ungdoms-VM är det medal-
jer som hägrar och då blir det 
åka av. Innan avresan hann 
Rasmus Andersson vara med 
och ta två viktiga skalper med 
Ale-Surtes P-18-lag. Både 
Vänersborg och Åby-tjureda 
fick ge vika och nu leder Ale-
Surte den serien.
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- Älska handboll
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www.klubben.se/alehf

Älvängen kulturhus
Dam div 4

kl 16.50   30 jan
ALE HF - Göteborg Kv IK

Vill du spela handboll?
Hos oss är alla välkomna!

Rasmus Andersson laddar för VM
– Ale-Surtes bandytalang i P-17-landslaget

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ale-Surte BK:s ungdomsstipendie om 1500 kronor tilldela-
des Rasmus Andersson för fantastiska insatser och fram-
gångar på bandyplanen under säsongen. Lagledare för P-
18-laget, Per Andersson, överlämnade den glada nyheten 
före fredagens träning.

RASMUS ANDERSSON
Ålder: 17
Bor: Bohus.
Familj: Mamma, pappa och lillebror 
Hampus.
Studerar: Samhällsprogrammet i Ale 
gymnasium
Drömyrke: Idrottslärare
Favorit-tv: Two and a Half men, TV6.
Lyssnar på: "Jag lyssnar på allt".

Favoritkäk: Falukorv och pasta.
Förebild: ”Pelle Fosshaug och Johan 
Andersson. I Ale-Surte är det nog 
Peter ”Gula” Adolfsson.
Om det inte blivit bandy: ”Då hade 
jag spelat fotboll, men jag gillar 
farten och fläkten i bandyn”.
Bandymål: ”Spela i elitserien med 
Sandviken eller Västerås”.

Läs mer om utbudet av pass och om oss på
www.friskissvettis.se/ale

Inspirerat av latinsk musik, latinska rytmer så som 
salsa, mambo, rumba och flamenco

 Älvängens kulturhus tisdagar 19:00

Kom och prova vårt nya pass

DANS FUEGO

Vi har något för alla!

Rasmus Andersson, 17 år från Bohus är uttagen i det 
svenska P-17-landslaget som spelar VM till helgen.
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m.lifeclub.se

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

Light Life har 4 huvudmål:

   1. Kosthållning/God energi
   2. Träning/motivation
   3. Mental träning/Stresshantering
   4. Bestående viktreduktion/  
 Livsstilsförändring

V I L L  D U  G Å  N E R  I  V I K T ?
Vi hjälper dig att nå dina mål med Light Life

Ring på en gång till vårt Light Life kontor 
031-26 22 22 

eller anmäl ditt intresse på hemsidan för att få 
en konsultation/rådgivning (kostnadsfritt)

ÄLVÄNGEN. Fotboll från 
tidig morgon till sen 
kväll.

Så var fallet i Älväng-
ens Kulturhus den 
gångna helgen.

ÄIK Cup 2011 avgjor-
des under festliga 
former.

När planerna ligger täckta av 
snö och is lämpar det sig ut-
märkt med fotboll inomhus. 
Den gångna helgen avgjordes 
ÄIK Cup för pojkar och flick-
or i åldern 10-12 år.

Arrangemanget tog sin 
början tidig lördagsmorgon 
med en högtidlig invignings-
ceremoni. Efter att värdför-
eningens ordförande, Lars 
Ingvarsson, hälsat välkom-
men släcktes belysningen ner 
och pampig musik strömma-
de ur högtalarna.

– Det blev väldigt bra och 
lagen uppskattade initiativet. 
Det är roligt att skapa det där 
lär lilla extra, säger cupgene-
ral Marcus Lager.

Sportsligt blev det en tur-
nering där tekniska prestatio-
ner och kollektiv kämpaanda 
hamnade i fokus.

– Det bjöds stundtals på 
riktigt bra fotboll och vi fick 
en cup som präglades av fair 
play, förklarar Lager.

Lördagens ägnades åt 
pojkfotboll. I tioårsklassen 
vann Oviding Real Madrid, i 
pojkar 11 segrade Nol IK och 
i P12 gick guldet till Ranne-
bergen orange.

Flickorna spelade på sön-
dagen och även här fick Ale 
ett vinnarlag. I F10 gick näm-
ligen segerpokalen till Nö-
dinge SK som vann en raff-
lande finalmatch mot Vallen. 
Matchens enda mål slogs in av 
nioåriga Johanna Einarsson, 
som därmed blev stor hjälte 
hos de blåskrudade. Johannas 
enda mål i turneringen kunde 
inte komma mer lägligt.

I flickor 11 vann Romelan-
da UF och i F12 gick segern 
till Lundby, som avgjorde på 
straffar mot Älvängens IK.

Festlig inramning när ÄIK Cup avgjordes
– Nol och Nödinge vann guld

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Guldjubel! I F10 gick segern till Nödinge SK, som vann finalen mot Vallen med 1-0.

Stor matchhjälte i NSK:s F10-lag blev Johanna Einarsson 
som gjorde enda målet i finalen.

När ÄIK Cup avgjordes i helgen hade arrangörsföreningen 
inte marginalerna på sin sida. I F11 fick Älvängens IK res-
pass i semifinalen mot Romelanda UF, som senare slog 
Torslanda i finalen.

Ale HF bröt sviten
GÖTEBORG. Efter åtta raka förlus-
ter bröt Ale HF:s herrar äntligen 
den negativa sviten.

Segern mot Majornas IK var men-
talt betydelsefull.

– Nu tar vi med oss den här vin-
narkänslan, den är betydligt behag-
ligare än det vi känt tidigare, säger 
lagledare Martin Jonsson.

Vinsten borta mot tabelljumbon Majornas 
IK var allt annat än enkel. 
Ale HF fick jaga ikapp i första 
halvlek. Underläge 5-10 ska-
pade oro.

– Vi hade några spelare 
som var särskilt heta idag och 
när de väl kom in kändes det 
ändå tryggt, säger Martin Jonsson.

Han avsåg spelfördelaren och lagets 

ankare, Fredrik Berggren, som hade en 
av sina gyllene dagar i Aletröjan. Likaså var 
Niklas Ericsson på ett bra spelhumör och 
målvakten Torbjörn Mattsson var stund-
tals lysande. Förutom dessa gladde sig lag-
ledningen åt en annan "gammal" kämpe.

– Anton Thunberg var tillbaka och fick 
mycket speltid i försvaret. Han var magni-
fik med tanke på hur lite han har tränat, be-
römde Martin Jonsson.

Om det var målmässigt jämnt i första halv-
lek var det desto lättare efter 
paus.

– I andra halvlek orkade 
inte Majorna hänga med, då 
sprang vi ifrån dem. Nu har 
vi Baltichov borta på lördag. 
För tabellen är det en viktig 

match och nu vill vi gärna behålla den här 
vinnarkänslan, menar Martin Jonsson. 

HANDBOLL
Div 3 Västsvenska västra, sön 9/10
Rya - Ale HK 23-28 (15-10)
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Bilsemester med

www.happydays.nu 
eller ring 020 79 33 84 Telefonerna är öppna 

vardagar kl. 8-15.30.

BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

3 dagar på 4-stjärnigt hotell i Sunne, Värmland

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

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x 3-rätters middag/ 
 buffé på lördag

Quality Hotel Selma Lagerlöf
★★★★   
I landskapet där älvar och glittrande 
sjöar, dalar och djupa skogar domi-
nerar naturen har den berömda 
författaren Selma Lagerlöf hämtat 
inspiration till sina populära berät-
telser. I Mårbacka kan man besöka 
hennes barndomsgård och i Sunne 
1 mil härifrån ligger det 4-stjärniga 
Quality Hotel Selma Lagerlöf som är 
uppkallat efter den stora författar-
innan. Hotellet är perfekt för några 
härliga dagar i vackra Värmland där 
ni kan koppla av på relaxavdelning-
en för att sen på kvällen njuta av den 
utsökta middagen på hotellets väl-
rekommenderade restaurang. Om ni 
vill vara aktiva under er minisemes-
ter så är detta också den perfekta 
platsen. 

Ankomst: Fredagar t.o.m. 17/6 
samt valfri 11-25/2, påsk 20-23/4, 
Kristi himmelsfärd 1-3/6 och pingst 
10-11/6 2011.

Fantastiska Normandie

Quality Hotel La Berteliére ★★★

Rouen ligger i Normandie, som 
för många historievetare hör sam-
man med minnena från D-dagen. 
Hotellet ligger i Saint Martin du 
Vivier 10 minuter med bil utanför 
Rouen. Staden är mycket vacker 
med många klocktorn, historiska 
byggnader, imponerande gotiska 
domkyrkor och floden Seine som rin-
ner genom staden. Upplev t.ex. Rue 
du Gros Horloge med kullersten, en 
av världens äldsta shoppinggator. 
Staden är dock också känt för den 
stora franska nationalhelgon Jeanne 
d’Arc vars liv tillslut slocknade på 
bålet på Place du Vieux-Marché. 
Åker ni en tur utanför Rouen, kan 
en tur omkring Giverny (75 km) 
rekommenderas – här ligger Monets 
hus och trädgård där han fann flera 
motiv till sina kända konstverk.

Pris per person i dubbelrum

1.249:-

• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 5 x 3-rätters 
 middag/buffé
• 1 x välkomstdrink

Pris per person i dubbelrum

3.099:-
6 dagar på 3-stjärnigt hotell 
vid Rouen, Frankrike

Weekend i Värmland

Enkelrum och avbeställningsskydd kan köpas till. 
Expeditionsavgift 79:- tillkommer.

Barnrabatt 
(vid 2 betalande vuxna):

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

Max. 1 barn 6-12 år ½ pris  
i förälders rum.

Barnrabatt 
(vid 2 betalande vuxna):

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

Max. 1 barn 6-12 år ½ pris  
i förälders rum.

Extranatt inkl. 
frukostbuffé

Endast 549:-

Quality Hotel Selma Lagerlöf

Quality Hotel La Berteliére

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

Vistelsen inkluderar endast 
slutstädning.

Ankomst: Valfri 11/6-25/8 2011.

OBS: Turisktskatt är inte inkluderat och skall 
betalas på hotellet mot en avgift på 0,60 
EUR per person per dygn.

Årets höjdpunkt 
inträffar redan 
nästa fredag!

Fredagen den 28 januari är det dags för 
årets första Cat Club. 
En kväll där det mesta talar för att den 
även kan bli årets bästa hittills!

På scenen: JR och DJ Tompa
DJ: Tompa
Entré inkl. buffé fr. kl 19.00: 200 kr 
Eftersläpp från kl: 21.00: 125 kr
Åldersgräns: 23 år

Välkommen!

 Torget 2,   442 31 Kungälv    
0303-109 70, www.farshatt.se

 

ÄLVÄNGEN. Sång och 
dans i en härlig bland-
ning.

Det är vad som 
gäller för Anna-Karin 
Carlsson, Alexandra 
Aspholm och Marina 
Sutinen.

– Vi går under 
namnet Nameless till 
dess att vi kommer 
på något bättre, säger 
Martina till lokaltid-
ningen.

Det var i årskurs åtta som 
kompistrion, som då gick på 
Aroseniusskolan i Älvängen, 
på eget bevåg sökte upp Stig 
Karlsson alias ”Stuffa-Stig”.

– Jag minns det så väl. 
Tjejerna kom fram till mig 
utanför Ica och sade att de 
ville lära sig dansa. Jag blev 
jätteglad när de själva tog ini-
tiativet, säger Stig.

På den vägen är det. Nu 
går tjejerna på gymnasiet, 
men sången och dansen släp-
per de inte i första taget.

– Vi tränar minst en gång 
i veckan, på söndagar hemma 
hos Stig, förklarar Alexandra.

– Det fungerar, men skulle 
det finnas någon ledig lokal 
att vara i vore det toppen, 
säger Stig.

På repertoaren står musik 
och dans i alla dess former. 
Just nu tränar tjejerna char-
leston, men även på en rad 
egenkomponerade danser.

– Vi plockar lite olika steg 
och danser som vi ser på tv, 
säger Anna-Karin.

Vad det gäller musiken är 
tjejerna allätare och det finns 
ingenting som de inte vågar 
prova.

– Under mina 32 år som 
jag har sysslat med dans har 
jag aldrig stött på några tjejer 
som varit så ambitiösa och 
med det tålamodet, beröm-
mer Stig Karlsson.

Hittills har det blivit ett 
par uppträdanden på äldre-

boenden, men nu är tjejtrion 
beredda på fler uppdrag.

– Det vore jätteroligt. Det 
är kul att få komma ut och 
visa upp sig, avslutar Marina.
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Alexandra Aspholm, Anna-Karin Carlsson och Marina Sutinen sjunger och dansar under led-
ning av Stig Karlsson (Stuffa-Stig). Ett par officiella framträdanden har tjejtrion gjort, men 
nu är de redo för fler uppdrag.

Den 19 januari träffades Ale 
Kontakt och Stödverksamhets 
medlemmar för sitt första Besöks-
café på Älvängens Aktivitetshus, 
som initierats av äldrepedago-
gerna Carina Wallström och 
Ingela Berndtsson. Detta första 
café besöktes även av Hanna 
Antelid från Ale Bibliotek och ett 
eventuellt samarbete diskuterades. 

Besökscaféet kommer att vara 
öppet var tredje onsdag varje 
månad. Vi kommer att ta upp 
olika frågeställningar som angår 
äldre och även bjuda in diverse 
föreläsare, allt enligt medlemmar-
nas önskemål. Första träffen var 
välbesökt och intresset att disku-
tera var stort. 

❐❐❐

Årets första Besökscafé

Härlig mix av sång och dans
– "Stuffa-Stig" leder tjejtrio

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
Välkomna!

Änglagård
- tredje gången gillt

Fanny, dottern Alice och Zac reser 
tillbaka till det lilla samhället i 
Västergötland. Det är Alice som får 
dem att återvända – var kommer 
hon ifrån, vilka är hennes rötter? 
Frågan om vem som är Fannys 
pappa blir åter aktuell. Och vem är 
egentligen Alice pappa? 

Tisdag 1 feb kl 19
Entré 80:-

ALE. Teaterföreningen 
i Ale presenterar nu 
stolt vårens inbjudna 
artister.

Sven Wollters besök i 
april är den stora kryd-
dan.

– Det känns väl-
digt roligt att han vill 
komma hit igen. Det 
sägs att han gillar att 
uppträda här, säger 
Margareta Nilsson, ord-
förande i Teaterfören-
ingen i Ale.

Boka in den 16 april, då dyker 
"En dåres sånger" upp med 
Sven Wollter i huvudrollen.  
I denna tämligen nyskrivna 
pjäs spelar Wollter självaste 
Gustaf Fröding. Det är Frö-
dings sista tid som återspeglas 
och han pendlar mellan klar-
synt cynism, busigt leklynne 
och barnslig småsinthet – och 
frampå natten slår demoner-
na till...

Redan den 25 februari 
blir det musikal i Ale gym-

nasiums teatersalong. Det är 
en mindre föreställning som 
bygger på en av världens mest 
älskade sagor, Askungen.

8 mars framför Maria 
Hörnelius, Bernt Anders-
son och Kjell Jansson Kent 
Anderssons visor.

Den omtalade pjäsen Ut-
rensning kommer till Ale 

gymnasium 17 mars. Det är 
ett gripande drama som inte 
lämnar någon oberörd – ett 
stycke aktuell samtidsdrama-
tik och en återblick på förra 
århundradets stora händelser.

Biljetter till samtliga före-
ställningar säljs i förköp på 
biblioteket i Nödinge.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Biljetter finns att köpa på följande ställen: 
Biblioteket Skepplanda, Allans i Älvängen, Folketshus Nol, 

Ale bokhandel Nödinge, Biblioteket Nödinge.
 

Biljettpris 100 kr

Lördag 5 februari kl. 18.30
Medborgarhuset Alafors

Arrangörer: Folkets Hus, Ale kommun, ABFVälkomna!

Lördag 29/1 på scen:
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AFTER WORK 
Varje fredag 17- 20

MISSA INTE 
DETTA!

Kom i tid!

Fredag 4/2 
på scen:

Sven Wollter 
kryddar våren

Sven Wollter gör sitt fjärde framträdande i Ale gymnasium 
den 16 april.
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0303-444 000
Först med det senaste?
Nyhetsbrev på www.mittiale.se

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

i samarrangemang med Ale kommun, Mötesplats Ungdom
Hard Rock Gospel  
15 januari 19.00
 gospel.kom och Real Groove

Biljetter fi nns att köpa på Biblioteket i Nödinge 
och på Starrkärr-Kilanda församlingsexpedition 
i Älvängen, Göteborgsvägen 93

Ale Gymnasium

Gratis för dig under 20 år .  Övriga 40:-

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Förmiddagscafé

Kilanda församlingshem 
torsdag 27 jan. kl. 10-12

Den andliga sångskatten
DuoLars bjuder på en kavalkad 
av sånger från olika tidsepoker.

Den förste januari 1978 bör-
jade Lennart Bengtsson, 69, 
sin anställning inom Svenska 
kyrkan. 

– Jag såg en platsannons 
i GP där man sökte en kyrk-
vaktmästare till Ale-Skövde 
kyrka i Nygård. Arbetet till-
talade mig. Tidigare hade jag 
arbetat på en del industrier, 
Wicanders och Tudor bland 
annat, men det var inget för 
mig. Jag älskar att vara ute i 
naturen och därför tyckte jag 
att kyrkvaktmästarjobbet ver-
kade bra, berättar Lennart.

Hans förväntningar infria-
des och i över 30 år har Len-
nart varit församlingen trogen. 
Den senaste femårsperioden 
har han innehaft rollen som 
kyrkogårdsföreståndare med 
placering i Skepplanda.

– Trots att jag går i pen-
sion kommer jag att behålla 
mitt uppdrag som kyrkvärd 
i Ale-Skövde kyrka. Det är 
ett hedersuppdrag, förklarar 
Lennart.

Tacksamhet
Hustrun Lisbet, som fyller 65 
senare i år, har jobbat nästan 
lika länge i församlingen, 
närmare bestämt sedan 1980. 
Hon delar maken Lennarts 
förtjusning och glädje över 
jobbet.

– Du får kontakt med 
oerhört många människor 
i församlingen och många 
uttrycker sin tacksamhet över 
det arbete som vi utför, säger 
Lisbet.

– Faktum är att vi känner 
människor över alla genratio-
ner. Personer som vi såg döpas 
ser vi återvända till kyrkan för 

att gifta sig. Arbetet har också 
medfört att vi träffat männis-
kor i både glädje och sorg, för-
klarar Lennart.

Pensionärslivet medför 
inte med automatik att Len-
nart och Lisbet intar ryggläge 
i soffan. Tvärtom! Paret älskar 
att motionera och stillasit-
tande aktiviteter är inget som 
attraherar dem.

– Vi har cyklat tandem från 
Karesuando i norr till Ystad i 
söder. Cykelsemester har vi 
haft varje år sedan 1994. Nu 
får vi ännu mer tid tillsam-
mans och chansen att uppleva 
nya platser. Vätternrundan är 
också något som vi avverkar 
varje år, säger Lennart och 
berättar vidare om gemen-
samma maratonupplevelser i 
Paris, London och Berlin.

– För min del gäller det att 
lägga på ett extra kol med trä-
ningen. Nästa år, när jag fyller 
70, blir jag yngst i min klass. 
Då ska jag sätta konkurren-
terna på plats, skrattar Len-
nart som också tar sikte på sitt 
27:e Stockholm Marathon.

– Så länge jag får vara frisk, 
orkar och kan ser jag inget 
slut på löpningen. Det är ett 
bra sätt att hålla kroppen i 
trim. Sedan har vi ju huset här 
i Hålanda som ska skötas. I 
vinter har det blivit en hel del 
snöskottning, vilket Lisbet är 
en riktig hejare på.

Världens bästa arbete
Parets tre barn och sju barn-
barn lär också få se mer av 
Lennart och Lisbet framö-
ver, nu när plikten inte längre 
kallar.

– Jag har haft världens bästa 
arbete, men någon gång tar 
det slut. Jag är tacksam över 
den tid som varit och nu gäller 
det att njuta av livet som pen-
sionär. Det gäller att vara rädd 
om sin tid, så det ingen risk att 
jag kommer att sova bort den, 
avslutar Lennart Bengtsson.

Nu tackar Bengtssons för sig
– Trogna kyrkvaktmästare går i pension

I SANDÅKER

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

I samband med en gudstjänst söndagen den 13 februari sker 
en gemensam avtackning av Lisbet och Lennart Bengtsson, 
som båda går i pension. Lennart har jobbat 33 år och Lise-
bet 31 år i Skepplanda kyrkliga samfällighet.

HÅLANDA. Makarna Lennart och Lisbet Bengts-
son lämnar ett stort tomrum efter sig när de 
slutar sina respektive anställningar i Skepplanda 
kyrkliga samfällighet.

Avtackning kommer att ske vid en gudstjänst i 
Ale-Skövde kyrka söndagen den 13 februari.

– Det har varit världens bästa jobb, säger Len-
nart till lokaltidningen.
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Filadelfi aförsamlingen
Bohus pingstkyrkan
Onsd 26/1 kl 19, Bibelläs-
ning sång och bön. Sönd 
30/1 kl 11, Ekumenisk 
Gudstjänst, predikan Per 
Hellberg. Onsd 2/1 kl 19, 
Bibelläsning, sång och bön.

Surte Missionskyrka
Tisd 25/1 kl 18.30, Styrel-
sen. Onsd 26/1 kl 18.30, 
Tonår. Fred 28/1 kl 18.30, 
Spelkväll för alla åldrar. 
Sönd 30/1 kl 11, Ekume-
niskt möte i Bohus Pingst-
kyrka. Kl 12.30, SMU:s 
årsmöte i Missionskyrkan. 
Månd 31/1 kl 19, Musik-
kåren. Tisd 1/2 kl 18.30, 
Scout. Onsd 2/2 kl 18.30, 
Tonår.
www.surtemissionskyrka.se

Älvängens missionskyrka
Onsd 26 jan kl 15.30, 
Konfi rmanderna. Torsd 27 
jan kl 15, Dagledigträff. 
"Djur och natur i Östafrika" 
Tor Herngren. Sönd 30 
jan kl 11, Gudstjänst med 
missionstema. AM Sven-
ninghed, sång: Smultron. 
Vi avslutar insamlingen av 
ryggsäckar, verktyg mm, 
tilll Kongo. Månd 31 jan kl 
18.30, Scout. Tisd 1 febr kl 
10-13, Tisdagscafé. Kl 18, 
Smultron övar. Kl 18.30, 
Ungdomsstyrelsen. Torsd 
3 febr 18.30, Tillsammans 
i bön. 

Smyrnaförsamlingen
i Älvängen
Tisd 25 jan kl 8-9, Bön. 
Ons 26 jan kl 18.30, 
Planeringsråd. Kl 19.30, 
Smyrnakören övar. Torsd 
27 jan kl 10-12.30, Smyrna-
Caféet. Kl 18.15, Hobby (7 
– 12 år) – terminsstart. Kl 
19, Styrelsemöte. Fred 28 
jan kl 19, Greenhouse (från 

åk 7 och uppåt). Kl 20.30, 
Effect – Café & Öppet hus 
för ungdomar. Lörd 29 jan 
kl 10-13, Second Hand & 
Café. Kl 18, & 21, Inspira-
tionskväll med pastor Owe 
Lindeskär, tema: ”Följ mig! 
– Om lärjungaskap i den 
yttersta tiden”. Fika mellan 
mötena. Sönd 30 jan kl 11, 
Gudstjänst, Owe Lindeskär. 
Smyrnakören. Äventyret 
(3-12 år). Kyrkkaffe. Tisd 
1 febr kl 8-9, Bön. Kl 14, 
Bibelsamtalsgruppen.

Elimförsamlingen,
Alafors Pingstkyrkan
Torsd 27/1 kl 18, Musik-
café,  Ohlins. Tisd 1/2 kl 
17, Stickgruppen. Sönd 6/2 
kl 11, Adm, möte, Elvor o 
Janne Ohlin.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, 
Westergaard. Tisd kl 8:30, 
Mässa i församlingshem-
met. Onsd kl 15, Ekume-
nisk samling i Missions-
kyrkan. Kl 18:30, Mässa, 
Isacson. Fred kl 18, Mässa, 
Kristensson.

Nödinge församling
30 jan 4:e ef Trettondag 
jul kl 11, Bohus pingst-
kyrka Ekumenisk gudstjänst 
Harry. Kl 17, Nödinge 
kyrka  Familjegudstjänst 
med familjekördag Harry. 
Månd 31 jan kl 9.30, Pa-
radiset Vardagsgudstjänst 
Reine. Onsd 2 februari kl 
11, Fridhem Gudstjänst 
Harry.

Bohus pingstkyrka
2/2 onsd kl 19, bibelläsning, 
sång och bön. 6/2 sönd kl 
11, gudstjänst Leif Karlsson 
och sång. 9/2 onsd kl 19, 
bibelläsning, sång och bön

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

PredikoturerDöda

Vår käre Far

Charles Natanael
Josefsson

1911.03.09 - 2011.01.12

Surte

Du somnade stilla
när färden var slut

Från allt va Du kämpat,
Du nu vilar ut

I tacksamhet minnena
hos oss skall bli

Vi önskar Dig innerlig
vila och ro

Mamma står och väntar
på stranden

Ögonen lyser när 
Pappa hon ser

Så stilla och varsamt
Hon sträcker ut handen

Så vandrar de tillsammans 
och skiljas ej mer

ROLF CHRISTER
KERSTIN MARIE

Släkt, vänner och grannar

Begravningsgudstjänsten
äger rum i stillhet

Ett varmt tack till all
Personal på Tulpanen, 

Alafors

Vår kära Gamlamormor

Valborg 
Leyon

Som givit oss så fina
minnen.

Vi binder en krans av
minnen

Det vackraste och finaste
vi har

Gamlamormor finns inte
längre ibland oss, 

men hon lever vidare i
våra hjärtan

Många kramar 

Jonathan, Emma
Albin, Ludvig, Olivia

Till minne 

Min älskade Maka
Vår kära Mamma, 

Mormor,
Gammelmormor,  

Svärmor,
Syster och Svägerska

Valborg 
Leyon

* 7 augusti 1916

har lämnat oss i stor sorg
och saknad men i ljust och
tacksamt minne bevarad.

Kyrkobacka 
Prässebo 

16 januari 2011

GUNNAR
Maj och Roland

Carina och Susanne 
med familjer
Bo och Lena 

med familj

Yngve och Birgit
Bertil 

Tack för allt Du oss har
givit, av Din rika varma
själ

Tack för att Du hela livet
alltid ömmat för vårt väl

Med blick som var leende
solig och klar

så lever Din bild bland de
Dina kvar 

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredag 11
februari kl. 11.00 i Ale-
Skövde kyrka. Efter
gravsättningen inbjudes
till församlingshemmet.
Svar om deltagande
önskas till Lilla Edets
Begravningsbyrå tel.
0520-65 01 39 senast
torsdag 3 februari. Lika
välkommet som blommor
är en gåva till Hjärt-
Lungfonden tel. 0200-
88 24 00.

Ett varmt tack till
hemtjänsten och perso-
nalen på Pillunden och
Solebo för god vård och
omsorg. 

Kjell-Arne Svensson, Ala-
fors har avlidit. Född 1943 
och efterlämnar döttrarna 
Anette och Linda som när-
mast sörjande.

Charles Josefsson, Surte 
har avlidit. Född 1911 och 
efterlämnar barnen Rolf, 
Christer, Kerstin och Marie 
som närmast sörjande.

Anna Johansson, Klocka-
rängen och Alvhem har 
avlidit. Född 1915 och ef-
terlämnar sonen Bengt med 
familj som närmast sörjande.

Hugo Andersson, Nödinge 
har avlidit. Född 1917 och 
efterlämnar barnen Vivian, 
Ingvar och Ann-Marie 
med familjer som närmast 
sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Ingemar Billingsdal. I 
Skepplanda kyrka hölls 
fredagen 21 januari  begrav-
ningsgudstjänst för Ingemar 
Billingsdal, Billingsdal. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Vivianne Wetterling.

Till Er alla som hedrade
vår Käre

Ingvar Järeman
vid hans bortgång, för

hedersbevisningen, alla
vackra blommor samt

minnesgåvor till
Cancerfonden vill vi

framföra vårt
varma tack.

IRÈNE med familj

Vår Pappa

Kjell-Arne
Svensson
* 22/11 1943

har i dag efter en tids
sjukdom stilla insomnat

och lämnat oss i stor
sorg och saknad.

Alafors
14 januari 2011

ANETTE, LINDA
Gunilla

Övrig släkt och vänner

Det finns inga ord för
     den saknad vi känner
En sorg hos oss alla,
     familj såsom vänner
Att du lämnat oss är
     så svårt att förstå
Med glädje vi minns
     allt det fina ändå
I vårt minne du lever,
     du finns alltid kvar
I minnet vi ser dig
     precis som du var

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen
2 februari kl. 13.30
i Starrkärrs kyrka.

Efter akten inbjudes
till minnesstund

i församlingshemmet.
Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
måndagen 31 januari.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Cancerfonden

tel. 020-59 59 59.

Tack

Rättelse!

Börje Börjeson
Rätt bg. nr till Starrkärrs 

Röda Korsetkret är 
bg. 5733-7552.

är s

Minne av

Tage Johansson

Så har då den siste av 
5 syskon fått sluta sina 
dagar, här på jorden.

Vår tomte finns inte mer, 
Tage var alltid tomte hos 
oss hemma i Krokstorp, 

utom ett år. Då hette 
tomten Mery. Vi satt och 

väntade på tomten, jul 
hemma. Tage föddes i 

Krokstorp 19. Näst yngst 
av 5 syskon. 4 pojkar & 
1 flicka. Tage växte upp 
och blev stins. Så en dag 
träffade han maja och de 
gifte sig. Ett mycket gäst-

fritt hem. Tage & Maja 
var väldigt snälla. Tage 
var ofta och hjälpte oss 

hemma på gården när det 
var hötid. Tage & Maja 
bodde i Alafors. När vi 
hade varit och hälsat på 

dem. Då stod de på trap-
pan och vinkade oss adjö. 
Kom snart igen sa de. Nu 
har de flyttat från oss och 

vi får leva på minnen.

Frid över Tage och Majas 
minne. Saknar dem!

Britt-Marie Lundin

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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Carina Zackrisson
13/6 - 1958

Min älskade dotter,
vår älskade storasyster

Nödinge 12/1 - 2011

Har idag lämnat oss i stor 
sorg och saknad.

MAMMA & CONNY
PETER, DENNIS,

& CECILIA 
MED FAMILJER

Roine har räckt ut handen,
Carina har fattat den 

på andra stranden,
mötas syskonen igen

För alltid i våra hjärtan

Begravnings gudstjänsten 
äger rum onsdagen 
2/2-2011 kl 11.00 
i Nödinge kyrka.

Efter akten inbjudes 
till en minnesstund 

i församlingshemmet.
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

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

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

Bilar köpes fr. 500-50000-kont. 
Allt av intresse. Äv. husvagn. 
Skåpbil. Hämtas
tel. 0303-22 30 62
el. 0737-42 90 92

el. 0732-49 85 16

Ved köpes privat. Kan hämta 
själv. Gärna ett par kubikmeter 
men även mindre av intresse.
tel. 0705-67 54 44

SÄLJES

Utbyte av köksluckor. 
Marknadens bästa priser.
tel. 0704-10 92 00
el. 0766-33 93 99

Nästan ny våningsäng i trä med 
stege. 10cm skumgummimadrass. 
Längd 195cm. Bredd 120*80 cm. 
Jyskpris: 2990. Säljes för: 700:-
tel. 0705-14 39 94

Snöblad + kedjor till husqvarna 
rider 13. Obetydligt använda.

tel. 0706-21 61 51

UTHYRES

Fritidshus uthyres i Härjeda-
len. 8 bäddar. 10 min till Björnrike 
skidanläggning. Lörd - Lörd.
tel. 031-98 37 04
Bodil

SÖKES

Anställning sökes av man 45 
år. Har ABECDE-körkort. Chauf-
för, butik, montering eller annat. 
Hel/deltid. Anställningsstöd kan 
ev lösas.
tel. 0705-67 54 44

Tjej - Kvinna sökes! Är en kille 
runt 40 som söker en älskarinna 
i kylan, du som vill ha lite mysigt 
ibland hör av dig för sköna-trev-

liga stunder! Ring - sms.
tel. 0720-10 28 71

ÖVRIGT

Snyggaste naglarna gör du i 
Nödinge hos Kikkis naglar. Bra 
pris.
tel. 0736-81 48 26

Hundvakt sökes 1-2 dagar i 
veckan, till 2 mellanstora han-
hundar. Ring kvällstid.
tel. 0702-32 85 01

Snygga, hållbara naglar i Ala-
fors. Se hemsida. mmsnaglar.se
tel. 0707-13 43 09

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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Fönsterputs? Abonnera på 
utvändig fönsterputs. Avdrag för 
hushållsnära tjänster. F-skatt. 
KCAB.
tel. 0709-32 44 59 Kent

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

Husmålning halva priset! 
ROT-avdraget betalar resten. 
Sista året? Hög kvalitet, låga 
priser.
tel. 0730-27 06 50

Bokföringshjälp?
Löpande bokföring, momsre-
dovisning, löner, bokslut samt 
deklarationer. Innehar F-skatt 
sedel. ME Consult bokföring KB.
tel. 0703-00 16 46

STÄD
Passa på att utnyttja avdrag på 
hushållsnära tjänster. Flyttstäd, 
veckostäd, storstäd, byggstäd, 
kontorsstäd, trappstäd, fönster-
puts m.m. Goda referenser kan 
anges. Innehar F-skattsedel. 
tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se

Minigrävare - Minidumper
Uthyres. Från 2 till 16 ton.
tel. 0705-22 08 32
el. 0303-33 75 45

Service el hushållsmaski-
ner, spis, alla fabrikat. Jour, lång 
vana, lågpris, fri resa. Spara 
annonsen. Ring för råd eller rep.
tel. 070-658 20 29

Hyr65plus.se
Hyr en pensionär av oss!
Snöskottning, bygg, måleri, 
golv, el-behörighet, städ, träd-
gård. Ring:
tel. 0738-14 04 57

Hyr65plus.se söker seniorer 
inom snickeri, målning, murning 
och trädgård mm. Ring:
tel. 0738-14 04 57

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

Hemservice Kungälv
Hushållstjänster, hem-,flytt-,
kontorsstäd, tvätt, fönster,
trädgård. 
tel. 0303-57 900
www.hemservicekungalv.se

Totalentrepenad
Allt inom bygg, vvs och värme-

pumpar till fasta bra priser. Ring 
för rådgivning. Fri offert.
tel. 0303-91 337
el. 0709-39 71 70
VML Rotpartner
www.vmlrotpartner.se

Rebbens Städservice AB
Hushållsnära tjänster.
Privat & Företag.
Alla priser på privata tjänster 
inkl. RUT avdrag.
Tel. 0303-74 70 02
el. 0703-65 66 24

Veterinär Värkstan och Hund-
konsult i Väst erbjuder
Hundkurser och problemhunds 
konsultationer i Nödinge med 
omnejd. Rullande kursstart var 
6:e vecka. Kurserna bedrivs 
inomhus under vinter/vår. Täv-
lingslydnadskurs, valpkurs, all-
mänlydnadskurs. Enskild trä-
ning eller problemhundskonsul-
tationer. Utbildad SBK instruk-
tör samt tävlingsförare sedan 
22 år. Erfarenhet av tjänste-
hundsutbildning. Utbildad pro-
blemhundsinstruktör. För upp-
födare erbjuder vi även hembe-
siktningar av valp/kattungekul-
lar. Kontakta oss för mer infor-
mation. F-skatt bevis.
Tel. 0735-00 70 78
www.veterinarvarkstan.se

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

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

Nu rabatterar vi ut våra åter-
stående platser på våran popu-
lära familjeskidresa med mycket 
gemenskap till Österrike och 
Bagdastein v 7.
tel. 0706-97 25 00
Lars Alerås

Sluta stressa 2011?
Sänk Din inre spänning och må 
bättre.Kursstart, Aktiv avspän-
ning 3 gånger varannan vecka
Start ons 2 febr, tis 8 febr kl 17, 
cd ingår i kursen.
Läs gärna mer på 
www.laraochhalsa.se
maia Alverby, Lära och Hälsa 
tel. 0303-12 195 
Mejl: info@laraochhalsa.com 
Vi tar emot Friksvårdsku-
ponger

Lekvalls Hundpensionat
Litet familjärt i lantlig miljö. 
Sköna skogspromenader i skog 
och mark. Ring Annika för mer 
info.
tel. 0703-36 97 52
www.lekvallshundpensionat.se

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

Alekuriren, Göteborgsv 94
446 33 Älvängen

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

Emil Emanuelsson
10 år! 20 januari

Kramar från
William, Mamma, Pappa, 

Mormor & Morfar

Grattis 
Emma

på 8-årsdagen
den 29 januari

önskar
Mamma, Pappa & Viktor

Grattis 
Jonathan

på 6-årsdagen den 31 jan
Många kramar från

Mamma Livia & Moster 
Tabita, Tincuta

Den 24/1 är det något
på gång. Då sjunger 

vi en grattissång.
Hampus Jaanson
fyller 12, blir nu stor.

Det är så otroligt att vi 
inte detta tror.

P + K
Mormor, Morfar & Agnes

Grattis
Grattis Mattias
på din 25-årsdag

Kramar från
Kusinerna Christine och 

Marie-Louice

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Ingemar Fagerberg
Mossvägen, Nol

Min födelsedag inom 
kort. Då reser jag bort och 
undanbeder mig bestämt all 
eventuell uppvaktning.

Vänligen. 
Margareta Johansson

Ett stort tack till Klocka-
reängens äldreboende i 
Skepplanda. Ett särskilt tack 
till den underbara personal 
på avd. Österäng för vår 
mamma Elsa Johanssons 
vård och goda omsorg, 
under tiden som hon bodde 
där. 

Nils-Gunnar, Lars-Göran & 
Sven-Olov med familjer

Tack

Vigda 

Anna Oscarsson
och

Roberto Lucchesi
Vigdes 21 augusti 2010

i Skepplanda kyrka.
Tack alla för en

oförglömlig dag!
(Foto: Jenny Blad)

Födda

Välkommen vår 
älskade son

Shaihn
som är född 6:e november

5140g, 56cm. Tack Borås BB
önskar dina syskon Emil, 
Anton, Hampus, Wil-

liam, Alexandra & Charlie. 
Mamma & Pappa

Veckans ros 
Tack Arne Andersson för 
draghjälp upp från diket på 
Uspastorpsvägen den 18/2.

Ingmarie Torstensson

Övrigt
Gott nytt år till alla glada, 
bussiga och trevliga buss-
chaufförer i Ale.

Ingrid Flomark
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Vem känner du som snart fyller?
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen

HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT

��
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y

SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

2 8 4
3 7 6 4 5

8 2 1 7 9
4 6 2 7 3

5 2 6 8 1
8 6 5 9

7 1 8 9 2
6 4 3 9

4 3 5 7

8 4 7 5
2 1 5 6 3
5 6 7 9

4 7 3 6 2
5 4

6 2 1
8 5

4 9 5 7 2 3
6 9 7 1

Veckans film

1 för 29:-
2 för 40:-
3 för 50:-

De senaste filmerna
till låga priser!

HYR FILMERNA HOS OSS
Alltid det senaste från

Filmen hämtas och betalas i kassan

Älvängen alla dagar 8-22

2011  |   vecka 4  |   nummer 3  |   alekuriren 35PYSSEL



ÄLÄLÄLÄLÄLÄLÄLÄLÄLVÄVÄVÄVÄVÄVÄVÄVÄVÄNGNGNGNGNGNGNGNGNGENENENENENENENENEN  NNNNNNNNNNNNNNÖDÖDÖDÖDÖDÖDÖDÖDÖDÖDÖÖDÖDÖDÖDIIIIIIIIIIIIIIINGNGNGNGNGNGNGNGNGNGNGNGNGNGNGEEEEEEEEEEEEEE LILILILILILILILILILILILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAA EDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEEEEEEEEEEETTTTTTTTTTT EDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEEEEEEEEEEETSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTS VVVVVVVVV V VÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUSSSSSSSSSSS 
KUKUKUKUKUKUKUKUKUNGNGNGNGNGNGNGNGNGÄLÄLÄLÄLÄLÄLÄLÄLÄLVVVVVVVVV KUKUKUKUKUKUKUKUKUKUNGNGNGNGNGNGNGNGNGNGÄLÄLÄLÄLÄLÄLÄLÄLÄLÄLVVVVVVVVVV CCCCCCCCC CENENENENENENENENENENTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRUMUMUMUMUMUMUMUMUMUM  WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW.SPSPSPSPSPSPSPSPSPSPORORORORORORORORORORTTTTTTTTTTLLLLLLLLLLIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFEEEEEEEEEE SSSSSSSSS.SEEEEEEEEEE

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

KURSSTART V.5 FÖR
 I NÖDINGE!

KR
/MÅN

Kortet gäller lokalt

TRÄNA ALLA AKTIVITETER

Lördag: kl 12.00-12.45, 6 år
Lördag: kl 13.00-13.45, 7-8 år
 Söndag: kl 11.00-11.45, 2-3 år
Söndag: kl 12.00-12.45, 4-5 år
Söndag: kl 13.00-13.45, 9-11 år
Söndag: kl 14.00-14.45, 4-5 år

rr
årår
årå
årå

ÖPPET HUS 
I ÄLVÄNGEN
Söndag 30/2 Kl:15-21
Passen och gymmet under
hela kvällen är gratis
Malin finns i gymmet 16-20 
och svarar på frågor.
Prova på gruppträning:
Zumba  16.00-16.30                 
Indoorwalking 16.50-17.20
Bodyattack  16.35-17.05          
 RPM    17.30-18.00
S-core  17.10-17.40                  
Cykel   18.10-18.40
Bodycombat 17.45-18.15
Bodypump  18.25-18.55
Bodybalance 19.00-19.30


