
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 / pedikyr
��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.

10:00  F99 NSK – IK Sävehof 3
10:50  P98 NSK – KFUM Trollhättan
11:40   Dam div 3 NSK – Kungälvs HK 2

Veckans matcher
Ale Gymnasium Söndag 6 Februari

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

Ale Gymnasium Måndag  7 Februari

20:50 Herr div 6    NSK – Wasa Trim

BOHUS. Pengarna är i 
hamn.

Supportrarna lånar 
ut 800 000 kronor till 
Ale-Surte BK.

– insamlingen har 
gått över förväntan. 
Det känns oerhört bra, 
säger ordförande, Carl 
Ahlgren.

Under måndagskvällen star-
tade Ale-Surte BK den kon-
kreta låneprocessen. Sup-
portrar som betalat in 
pengar till klubben kunde 
i klubbstugan mottaga ett 
skuldebrev.

– Nu tecknar vi lånen och 
först när detta är gjort kan 
vi redovisa exakt hur mycket 
vi har fått in genom suppor-
terlånet. Vi beräknar att det 
handlar om cirka 800 000 
kronor från ett 30-tal sup-
portrar, säger Carl Ahlgren.

Hur känns det?
– Det känns självfallet väl-

digt bra att vi har löst den 
akuta situationen, men vi 
får inte glömma att det är 
pengar som ska betalas till-
baka.

I och med att inbetalning-
arna har börjat ske har klub-
ben också startat reglering-

en av nya och gamla skulder.
– Alla som har fodring-

ar på Ale-Surte BK kan nu 
räkna med att få betalt inom 
kort, berättar Carl Ahlgren.

Supporterlånet innebär 
att säsongen är räddad rent 
ekonomiskt.

– Ja, driften är säkerställd 
och vi hoppas även kunna 
betala den sista kvartalshy-
ran till Ale kommun.

Däremot är det oklart 
med vad som händer med 
arenabolaget.

– I den frågan har jag inte 
mandat att uttala mig.

Den välkända elräkning-

en om 5,5 miljoner kronor 
som dök upp för ett knappt 
år sedan spökar fortfaran-
de. Ingen vet om Ale-Surte 
Bandy AB kommer att krävas 
på en del av den.

– Jag räknar med att den är 
överspelad. Det är så mycket 
oklart runt den, men det var 
före min tid så egentligen 
kan jag inte uttala mig om 
det heller, avslutar Carl Ahl-
gren som äntligen kan blicka 
framåt igen.
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BANDY

HANDBOLL

Allsvenska södra
Ale-Surte BK – Nässjö 8-5 (4-1)
Mål Ale-Surte: Johan Malmqvist 5, 
Erik Olovsson 3. Matchens kurrar: 
Johan Malmqvist 3, Erik Olovsson 2, 
Fredrik Rexin 1.
Gais Bandy 16 111 25
IFK Motala 16 33 24
Ale-Surte BK 15 56 23
Tranås BOIS 16 29 19
Gripen/Trollhättan 15 19 18
Blåsut BK 15 10 18
Lidköpings AIK 16 7 18
Nässjö IF 16 -18 15
Jönköping 14 -26 11
Mosseruds GOIF 15 -58 6
Otterbäckens BK 16 -66 6
Åtvidaberg               16      -97         3

Division 3 Göteborg damer
Nödinge SK – Bjurslätts IF 15-17
Matchens kurrar: Carina Svensson 2,  
Elina Mathiasson 1.
Kommentar: Nödinge SK är fyra i 
tabellen, tolv poäng efter seriele-
dande Bjurslätts IF.

Division 3 västsvenska västra
Baltichov – Ale HF 23-23 (11-9)
Mål Ale: Fredrik Berggren 6, Hafstein 
Hafsteinson 6, Michael Strigelius 4, 
Martin Olsson 4, Markus Hylander, 
Christoffer Engström och Niklas 
Eriksson 1 vardera. Matchens kurrar: 
David Edvardsson 2, Martin Olsson 1.
Kommentar: Ale HF är sexa i tabel-
len, fem poäng bakom Rya HF men 
hela sju poäng efter serieledande 
IK Nord.

BORÅS. Emma Kuutti från 
friidrottsklubben Tingbergs 
AIS gjorde mycket bra ifrån 
sig under helgens Distrikts-
mästerskap för Västergöt-
land i Borås. Emma började 
dagen med att komma trea i 
kula med 7.66 meter.

Lite senare var det dags 
för tresteg. Det blev en hård 
kamp om segern. Emelie 
Rantsow, IK Ymer, käm-
pade hårt och hoppade 9.08 
meter. Men Emma lyckades 
vinna på ett hopp som var 

hela 9.19 meter.
Direkt efter detta hopp fick 

Emma springas bort till 800 
meters starten. Av ren glädje 
drog hon hela fältet första 750 
meterna. Sedan blev det en 
spurtstrid. Emma vann med 
tiden 2.43.56, vilket var klubb-
rekord. Tvåa slutade Johan-
na Stadig från IK Ymer med 
2.44.28. Därmed är hon klar 
för att vara med i Götalands-
mästerskapen som avgörs i 
Uddevalla i början av mars.

❐❐❐

Emma Kuutti tog hem 
tre medaljer på DM

Erik Olovsson och Johan Malmqvist har näsa för mål. Erik målade tre gånger och Johan fem när Nässjö hemmabesegrades.

BOHUS. Åtta mål, men 
bara två målskyttar.

Johan Malmqvist och 
Erik Olovsson delade på 
uppgiften när Ale-Surte 
körde över Nässjö.

På onsdag väntar 
hängmatchen mot Jön-
köping och efter det 
förhoppningsvis delad 
serieledning.

Man kan fråga sig hur många 
liv Vildkatterna har. Ale-Sur-
te har redan räknats ut både 
som förening och som ut-
övare av den klassiska ban-
dysporten vid ett antal till-
fällen under säsongen – ändå 
är klubben närmare ett elitse-
rieavancemang än någonsin 
tidigare. Trots förlusten av 

skyttekungen Lasse Karls-
son är Ale-Surtes signum ett 
fortsatt skarpt skytte. Johan 
Malmqvist fem mål var till 
exempel tre straffar och två 
hörnslag. Nässjö som fick 
ett tidigt ledningsmål fick 
en tung avslutning på första 
halvlek, där hemmalaget gick 
från underläge till 4-1 under 
de sista tjugo minuterna.

– Det var en fantastisk 
period. Allt jag sköt på gick i 
mål. Fyra snabba mål gav oss 
råg i ryggen, sen var det bara 
att ösa på i början av andra, 
säger Johan Malmqvist.

Efter paus avlastades 
Johan Malmqvist i sitt ensam-
ma målskytte av Erik Olovs-
son som med tre raka fullträf-
far avgjorde matchen. När 

Malmqvist sedan satte 8-2 
på straff en kvart före slutet 
slog Ale-Surte av på takten 
och Nässjö fick reducera tre 
gånger om.

Viloläge
– När vi ledde med sex mål 
ställde kroppen in sig i ett 
viloläge. De fick göra några 
lätta mål, men vi vann tämli-
gen klart, menar Malmqvist 
som förklarar förvandling-
en från debaklet mot Blåsut 
så här:

– Vi hade tränat rejält en 
period och flera av oss var 
tunga i benen. Samtidigt 
ska vi vara ärliga och erkän-
na att Blåsut gör en riktigt 
bra match. Nu har vi en sti-
gande formkurva som vi för-

hoppningsvis kan ha gott av 
mot Jönköping och Tranås i 
veckan.

Bandyallsvenskan går nu 
in i ett avgörande skede. 
Två viktiga bortamatcher 
mot Jönköping (onsdag) och 
Tranås på lördag kan i hän-
delse av segrar innebära ett 
bra utgångsläge. Matcherna 
alla redan talar om är Gripen/
Trollhättan borta lördag 12 
och självklart Gais hemma i 
Ale Arena fredag 18 februa-
ri. Den sistnämnda matchen 
är planerad att vara en direkt 
avgörande seriefinal.

– Vilken inramning det 
skulle kunna bli. En helt av-
görande match, men vi har 
förvisso IFK Motala kvar 
hemma i sista omgången. Det 

kan också bli en tuff drabb-
ning. 

Vad talar för Ale-Surte?
– Allt talar för oss. Vinner 

vi resten så vinner vi serien. 
Det vore fantastiskt att få av-
ancera till elitserien med Ale-
Surte, sen är det ett jättest-
ort steg att ta för både spela-

re och förening och det måste 
vi vara medvetna om, säger 
Johan Malmqvist.

Supportrarna lånar Ale-Surte BK 800 000 kr

Vissa har vässat målformen

Johan Malmqvists hörnskytte var superbt, för att inte tala 
om straffslagen. Två hörnmål och tre straffar satte han.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se



GÖTEBORG. Ale HF som 
vände den åtta matcher 
långa förlustsviten 
förra veckan följde upp 
med att kryssa borta 
mot Baltichov.

Laget vände ett 
hotande sjumålsunder-
läge.

Bakom vändningen 
låg ett målvaktsbyte.

Det oavgjorda resultatet borta 
mot IK Baltichov i lördags 
kändes nästan som en seger. 
I första halvlek hade hem-
malaget ett kompakt grepp 
om matchen och ledde med 
hela sju mål. Ale valde att byta 
ut normalt stabile Torbjörn 
Mattsson i målet mot stän-

dige avbytaren David Ed-
vardsson. Det var en rokad 
som fick önskad effekt.

Edvardsson stängde mer 
eller mindre buren och Ale 
kunde hämta 
in underlä-
get. Baltich-
ov som ledde 
med 10-4 fick 
se paussiffror-
na stanna vid 
"bara" 11-9.

Tolv minuter in på andra 
halvlek hade Ale för första 
gången tagit ledningen i 
matchen, men där satte Bal-
tichov stopp. Lagen följdes 
istället åt och det blev ett 
enormt ställningskrig.

Inget av lagen lyckades 

rycka ifrån och när Ale mis-
sade chansen att ta tre poäng 
med matchens sista anfall 
kändes utgången trots allt 
ganska rättvis.

I Ale sva-
rade framför 
allt David Ed-
vardsson för 
en stark insats 
i målet och 
efter en darrig 

inledning blev försvarsspelet 
det som lagledningen mest 
kunde glädjas åt i efterhand.

Närmast väntar BK Banér 
hemma på söndag. En nyck-
elmatch om Ale HF vill hänga 
av bottenlagen i serien.

Fredrik Berggren och 
Hafstein Hafsteinsson var 
lagets främsta målskyttar med 
sex vardera.
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Ale IBF:s damer har serieledning inom räckhåll

Nödinges handbollsdamer missar tåget

ALLSVENSK TOPPBANDY

Ale Arena
Tisdag 8 februari kl 1900

vs
LIDKÖPINGS AIK

ALE-SURTE BK

- Älska handboll

�������������

Övriga lag och handbollsskolan se
www.klubben.se/alehf

Älvängen kulturhus
Herr div 3

kl 12.30   sön 6 feb
ALE HF - BK BANÉR

Vill du spela handboll?
Flickor födda 99-00 Ring Fredrik 0705-33 71 65
Pojkar födda 97-98 Ring Håkan 0706-25 49 92

Ale HF knep poäng – vände sjumålsunderläge

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

HANDBOLL
Div 3 västsvenska västra
Baltichov – Ale HF 23-23 (11-9)

ARKIVBILD

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

NÖDINGE. Nödinge SK 
förlorade toppmat-
chen mot serieledande 
Bjurslätts IF i division 
tre.

Förlusten innebär att 
NSK:s damer får svårt 
att nå avancemang.

– Där gick nog tåget, 
konstaterar tränaren 
Tony Lindskog.

Nödinges damer har blan-

dat och gett i årets seriespel. 
Målsättningen var att place-
ra sig bland 
de fem främ-
sta och det 
ser laget ut att 
klara, men det 
råder ingen 
tvekan om att 
det fanns drömmar om något 
annat.

– Jag tycker nog att vi slar-
var bort den här serien. Den 

är inte bättre än att vi skulle 
kunna vinna den, men vi har 

inte varit där 
sett till inställ-
ningen, säger 
Tony Lind-
skog.

Han var 
ändå nöjd 

med att laget bjöd obesegra-
de Bjurslätt en rejäl match.

– Vi släpper bara in 17 
mål och hade vi satt våra fril-

ägen hade vi vunnit. Det är 
jag helt övertygad om. De är 
inte bättre än oss spelmässigt, 
men de gjorde mål på sina 
chanser och det gjorde inte vi.

Nödinge SK har också valt 
att dra ur sitt B-lag på grund 
av för svagt intresse bland 
spelarna. Nu blir det istället 
hård kamp om platserna i A-
laget som är fyra i tabellen, 
men långt från serieseger.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

ALE. Ale IBF:s damer 
fortsätter att imponera 
i division två.

Fredagens bortaseger 
över Lindome gör att 
laget fortfarande har 
serieledning inom räck-
håll.

Ale IBF är bara en poäng 
bakom serieledande FBC 
Lerum. På 
lördag väntar 
ännu en topp-
match, då 
S p o r t l i f e -
Kungälv IBK 
gästar Ale gymnasium. Gäs-

terna som ligger trea i serien 
går i händelse av seger förbi 

Ale. Det är tätt 
i damtvåan. Så 
var även fallet 
mot Lindome, 
där Ale ändå 
vann med 6-3 

efter ett ryck tidigt i tredje 

perioden. Ales målskyttar var 
Cecilia Isberg 2, Ida Ber-
genhus 2, My Hjelm och 
Leoresa Haklaj.

På herrsidan spelar Ale IBF 
en för bottenstriden viktig 
hemmamatch på lördag, då 
Lindome hälsar på.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

HANDBOLL
Div 3 Göteborg damer
Nödinge SK – Bjurslätts IF 15-17

INNEBANDY
Div 2 Göteborg damer
Lindome – Ale IBF 3-6

Niklas Eriksson och Ale HF kämpade sig 
till en poäng borta mot IK Baltichov.

GÖTEBORG. Filmaren 
David Färdmar från 
Skepplanda var med sin 
"Getingdans" nomine-
rad till bästa novellfilm 
vid Göteborgs filmfesti-
val i helgen.

Juryn gjorde tyvärr 
inte samma val som 
biopubliken.

– Jag vann publikens 
pris och det är finare 
än allt annat, sa en 
jublande glad David 
Färdmar.

I över ett års tid har David 
Färdmar, 38, jobbat med sin 
novellfilm ”Getingdans” som 
är fritt baserad på romanen 
”Maude danser” av Knut 
Faldbakken. När boken 
släpptes 1971 skapade den 
stor uppståndelse i Norge på
grund av den kontroversiella 
skildringen av en kvinnas sex-
uella handlingar. Filmmanu-
set är skrivet av debuterande 
Lisa Linnertorp som även 
spelar huvudrollen ”Maud”. 
Getingdans utspelar sig på 
ett pensionat i skånska Höör. 
Inspelningsplatsen är vald 
med omsorg och bidrar starkt 
med sin vackra miljö till att ge 
filmen dess överbetyg. David 
Färdmar som denna gång 
har agerat ensam regissör är 
särskilt nöjd att alla enskilda 
detaljer har skapat helheten.

– Alla har varit så engage-
rade och har gjort sitt ytters-
ta, vilket också märks. Ljus-
sättning, kostym, mask, foto 
och inte minst skådespelar-
na har varit enastående, säger 
Färdmar.

I filmen medverkar etable-
rade skådespelare som Siw 
Malmqvist och Reine Bry-
nolfsson. Deras insatser är 
magnifika.

– Det är en dröm att få jobba 
med så professionella och er-
farna skådespelare. Reine är 
en barndomsidol och jag ville 
så gärna ha honom till den här 
rollen, men han gav mig inte 
särskilt stora förhoppningar. 
Jag lyckades haffa honom på 
centralen under ett tågbyte, 
han fick manuset och en snabb 
rollbeskrivning – sen var han 
fast, berättar Färdmar nöjt.

Under lördagskvällen utsåg 
en jury vinnaren av de sex no-
vellfilmerna som deltog i täv-
lingen om 200 000 kronor 

vid Göteborgs filmfestival. 
Att "Getingdans" hade stora 
segerchanser råder det ingen 
tvekan om, men juryn valde 
novellfilmen "In" som visa-
des i SVT1 senare på kväl-
len. Samtidigt hade biopubli-
ken haft möjlighet att lägga sin 
röst. Resultatet av denna om-
röstning blev till David Färd-
mars fördel.

– Jag är grymt glad och stolt 
över detta pris. Att få publi-
kens uppskattning är ju något 
av det absolut finaste och en 
stor anledningen till varför jag 
gör film, säger han.

I sommar visar Sveriges te-
levision samtliga sex novell-
filmer, men David Färdmar 
tänker inte nöja sig med det.

– Nej, nu ska vi skicka ut 
filmen till alla tänkbara fes-
tivaler. Min tidigare film 
"Love" visades i 50 länder och 
vann tolv fina priser. Det kan 
"Getingdans" också göra.

Med så många unika de-
taljer samlade i ett välklippt 
drama kommer David Färd-
mars mästerverk garanterat 
skörda framgångar. Som van-
ligt har kollegan Frida Hall-
berg och fotografen Erik 
Persson varit värdefulla 
grundbultar i produktionen.
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Behöver du hjälp med att komma i form inför sommarens aktiviteter på stranden?

Saknar du motivation? Behöver du bättre resultat? VI HJÄLPER DIG!

B hö d hjäl d k i f i fö k i i å d ?B hö d hjäl d k i f i föö k i i å d ?

Vill du gå ner i vikt?
Våra personliga tränare hjälper dig 

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

NY Björkekärr ,  031-25 29 00 (Smörslottsgatan 26)
 GBG Lilla Bommen ,  031-51 49 00 (Lilla Bommen 5)
Ale/Nol ,  0303-74 16 50 (Folketshusvägen 1) 
Hisings Backa,  031-15 52 20 (Folkvisegatan 15)
GBG Centrum,  031-15 70 75  (Odinsgatan 6)  

Gårda,  031-15 15 52  (Norra Kustbanegatan 19)
Majorna, 031-42 11 10 (Karl Johansgatan 27) 

Storås,  031-331 10 90 (Storås Industrigatan 20) 
Kortedala,  031-48 99 50  (Dagjämningsgatan 1)  

Långedrag,  031-29 98 88 (Redegatan 1)
Lerum,  0302-516 15 (Göteborgsvägen 3)

Åbybadet,  031-86 47 00 (Idrottsvägen 7)

Ring och boka 
en GRATIS konsultation med 
en av våra personliga tränare.
När ni träffas kan du i lugn 

och ro få svar på dina frågor om 
personlig träning och få reda på 
hur din PT kan hjälpa dig att nå 

ditt mål.

m.lifeclub.se

Erbjudandet gäller tom 10/3-11

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

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

SISISISISISISIISISISILLLVLVLVLVLVLVLVLVLVEEEEERKOKOKOKOKOKOOOOOORRTRTRTRTRTRTRTRTRTSSSSSSSSSSIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLVLVLVLVLVLVLVLVVVVVEEEEEERRKOKKKKOKOOOOOOOOKOKOKOKORRRRRRRRRRRRTRTRTTTTTTT
299:-

12 månader kontant 3250:- ordpris 4548:- 

Köp ditt träningskort hos oss idag

SPINNING TEMA VÅREN 2011 

Januari - Filmtema 
- Alla underbara favorit filmer
 
Februari - Tema kärlek 
- Alla bör komma ihåg 14 februari
 
Mars - Rocktema 
- Lite Rock n´Roll i väntan på våren
 
April - Tema Puls 
- Många utomhuslöpares startmånad
 
Maj - Salsa/Latino Tema 
- Heta rythmer för en het sommar

NY Björkekärr ,  031-25 29 00 (Smörslottsgatan 26)
 GBG Lilla Bommen ,  031-51 49 00 (Lilla Bommen 5)
Ale/Nol ,  0303-74 16 50 (Folketshusvägen 1) 
Hisings Backa,  031-15 52 20 (Folkvisegatan 15)
GBG Centrum,  031-15 70 75  (Odinsgatan 6)  

Gårda,  031-15 15 52  (Norra Kustbanegatan 19)
Majorna, 031-42 11 10 (Karl Johansgatan 27) 

Storås,  031-331 10 90 (Storås Industrigatan 20) 
Kortedala,  031-48 99 50  (Dagjämningsgatan 1)  

Långedrag,  031-29 98 88 (Redegatan 1)
Lerum,  0302-516 15 (Göteborgsvägen 3)

Åbybadet,  031-86 47 00 (Idrottsvägen 7)

Låt oss inspirera med det 
senaste inom träning
Missa inte startskottet på våran nya satsning på kondition & löpning

SPSP
JJa
-- A

FFe
-- A

MM
-- L

AAp
-- M

MM
-- H

Reine Brynolfsson är suverän i novellfilmen Getingdans som har regisserats av David Färd-
mar från Färdsle i Skepplanda. "Helt fantastiskt att få jobba ihop med en barndomsidol" 
säger Färdmar till Alekuriren.                  Foto: Erik Persson

Alefilmare vann finaste priset

Publiken älskade David 
Färdmars "Getingdans"

David Färdmar har all anledning att le och se nöjd ut. Hans 
novellfilm gjorde succé på Göteborgs filmfestival och vann 
publikens stora pris.

Siw Malmqvist spelar Fru Frank och behövde inte provfilma 
särskilt länge för att övertyga David Färdmar om att hon var 
rätt kvinna för rollen.          Foto: Erik Persson

Lisa Linnertorp som spelar 
huvudrollen har också skri-
vit manuset.    Foto: Erik Persson

I SALONGEN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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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 dagars semester på hotell i Jylland, Danmark

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  
 lördag kväll
• 1 fribiljett per rum  
 till Enghave Djur- &  
 Naturpark
• 1 timmes compact golf
• 1 timmes bowling

Hotel Søgården  
Mitt mellan Kolding och Esbjerg lig-
ger den lilla byn Brørup, och just här 
finner man Hotel Søgården. Hotellet 
bjuder på riktigt många aktivitets-
möjligheter, som t.ex. bowlinghall, 
spelmaskiner och Compact Golf 
som är en blandning av minigolf 
och en puttbana. Varje fredag i 
ojämna veckor spelas upp till dans 
på hotellet, så det är möjligt att ta 
en svängom! Hotellets placering 
gör det lätt och smidigt att utforska 
den sydliga delen av vackra Jylland: 
Kör t.ex. en tur till Kolding (34 km), 
där ni kan besöka det gamla danska 
kungaslottet Koldinghus. 

Ankomst: Fredagar t.o.m. 17/6 och 
19/8-16/12. Valfri sportlov 11/2-25/2, 
påsk 20-23/4, Kristi himmelsfärd  
1-3/6, pingst 10-11/6 och 14/10-
21/10, höstlov 28/10-4/11 2011.

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 
lägenhet ligger idylliskt vid bergets 
fot på gångavstånd till pisterna på 
Skeikampen Resort – en traditionsrik 
välplacerad bas för en aktiv semester 
i fjällen. Området är perfekt för barn 
med ett avgränsat barnområde 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. 
På Skitorget där er lägenhet ligger, 
finns restauranger, bra möjligheter 
för shopping och äventyr.

Pris per person i dubbelrum

1.199:-

Pris per lägenhet från

3.249:-

6 dagar i semesterlägenhet i Skeikampen, Norge

Livet från 
den danska sidan!

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

Extranatt inkl. 

frukostbuffé

Endast 399:-

Hotel Søgården

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

Vistelsen inkluderar endast slutstädning.

Ankomst: 
Söndagar t.o.m. 24/4 2011.

OBS: Slutstädning är inte inkluderat, men 
kan köpas till för 490 NOK.

BRA BARNRABATT 

Alla priser & perioder:
30/1-12/2 2011:  5.449:-
13/2-19/2 2011:  8.099:-
20/2-26/2 2011:  8.699:-
27/2-12/3 2011:  5.949:-
13/3-19/3 2011:  5.449:-
20/3-2/4 2011:  4.949:-
3/4-14/4 2011:  3.249;-
15/4-19/4 2011:  6.249:-
20/4-24/4 2011:  8.099:-

• 5 övernattningar

Biljetter finns att köpa på följande ställen: 
Biblioteket Skepplanda, Allans i Älvängen, Folketshus Nol, 
Ale bokhandel Nödinge, Biblioteket Nödinge. Överblivna 

biljetter säljs vid entrén.
 

Biljettpris 100 kr

Lördag 5 februari kl. 18.30
Medborgarhuset Alafors

Arrangörer: Folkets Hus, Ale kommun, ABFVälkomna!

NOL. Varje onsdag träf-
fas 28 glada pensionä-
rer i Nols Folkets Hus.

Bannuwakören kallar 
de sig.

– Vi har fantastiskt 
roligt ihop, säger körle-
daren Kent Carlsson.

I tre år har Kent Carlsson 
ansvarat för PRO Ale Norras 
egen sångkör. Tidigare höll 
de till i Älvängens Folkets 
Hus men numera är det Nols 
dito som gäller.

– Vi övar två och en halv 
timme, men då ska vi hinna 
med kaffedrickande också. 
Sången i all ära, men lika 
viktig är den sociala gemen-
skapen, säger Kent Carlsson.

– Detta är en form av 
friskvård. Alla som kommer 
hit känner glädje och vi har 
ingen som slutar.

Nu är julvisorna ett avslu-

tat kapitel och istället har 
Bannuwakören tagit sikte 
mot våren och vad den reper-
toaren har att erbjuda.

– ”Nu grönskar det” är en 
visa som vi håller på att öva in 
just nu. Det tillkommer nya 
melodier hela tiden, förkla-
rar Kent.

Ett par framträdan-
den är redan inplanerade i 
kalendern. Till Vikadamm 
i Älvängen ska kören två 
gånger och i början av mars 
bär det av till Björklidens 
äldreboende i Alafors.

– Det är väldigt uppskat-
tat när vi kommer. Det är en 
härlig känsla att få komma 
ut till äldreboenden och för-
gylla brukarnas vardag. Vi 
brukar skoja en hel del och 
ibland blir det både sång och 
dans, avslutar Kent Carlsson.

JONAS ANDERSSON

Nu repeteras vårlåtar i ett kör
– Här är sången rena 
friskvården

Bannuwakören kallar de sig, PRO Ale Norras egna sångfåglar.

Körledare och tillika kaffekokare. Kent Carlsson tar båda 
uppgifterna på fullaste allvar.

Exponeringen på nätet blir allt viktigare.
Att alltid vara sökbar och att ge kunderna chansen till
nödvändig information om ditt företag är ett måste.

Är hemsidan gammal och tråkig, eller har du kanske inte
skaffat någon?

Sedan årsskiftet har Alekuriren en lokal IT-avdelning som 
snabbt och enkelt producerar en hemsida efter dina

önskemål. Vår prisidé: 4 900:- (startsida + 4 undersidor).
Har du redan en hemsida som behöver utvecklas hjälper vi 

gärna till. Du kanske vill ha en fi lm om företagets unika
verksamhet på hemsidan?

Lösningen hittar du på www.alekuriren.se

Kontakta gärna våra webbutvecklare redan idag.

Adam Eriksson
0303-333 734

Emil Lindén   
0303-333 736

Björn Amneskog
0303-333 732

Hemsida?
Snabbt och enkelt.

– Vi hjälper dig! -
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SURTE. Det var Lasse 
Dahlquist från början 
till slut.

Stämningen var så 
Göteborgsk den kunde bli.

Susanne Pettersson, 
Ing-Marie Dahlin och 
Mats Hagström gjorde 
sitt yttersta för att 
förgylla kvällen för de 
hundratalet gäster som 
kommit till Surte Kul-
turhus i tisdags.

Ing-Marie Dahlin och Mats 
Hagström har gästat Surte 
Kulturhus tidigare i olika 
konstellationer. Den här 
gången hade de sällskap av 
Susanne Pettersson och till-
sammans bjöd trion på en 
charmerande musikkväll när 
Surte-Bohus Biblioteks- och 
kulturförening bjöd in till 
årets första publika arrang-
emang.

– Det blev en riktig full-
träff. Tänk vad fort en timme 
kan gå. Det var underbara 
melodier att lyssna på. Publi-
ken var jättenöjd och nästan 
alla besökare stannade kvar 
för att fika efter musikfram-

trädandet, konstaterar för-
eningens ordförande Doris 
Hellman.

Lapp på luckan är mer 
regel än undantag när Surte-
Bohus Biblioteks- och kul-
turförening ordnar med 
aktiviteter. Ingen kan heller 
påstå annat än att medlem-
marna får valuta för årsav-
giften.

– Vi gör vårt bästa för att 
åstadkomma ett varierat och 
underhållande program, 
säger Doris Hellman.

Nästa evenemang i 
Surte Kulturhus blir den 22 
februari då Maia-ensemblen 
kommer på besök. En dryg 
månad senare, närmare 
bestämt den 29 mars, gästas 
föreningen av trubaduren 
Ingvar Gunnarsson.

Charmerande 
musikkväll i Surte
– Lasse Dahlquist-låtar 
för hela slanten

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Susanne Pettersson, Ing-Marie Dahlin och Mats Hagström tolkade Lasse Dahlquist på ett briljant sätt när de gästade Surte 
Kulturhus i tisdags kväll.

Ing-Marie Dahlin spelade gitarr och Susanne Pettersson 
sjöng.

Publiken njöt i fulla drag av framträdandet som bjöds.

LIVE PÅ SCEN FREDAG 4/2:
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AFTER WORK 
Varje fredag 17- 20

MISSA INTE DETTA!
Kom i tid!

The cloud
och

Är du en glad, musikintresserad 
person som gillar träning? Varför inte 
kombinera detta genom att bli ledare i 
Friskis&Svettis?

Vi söker personer som kan tänka sig leda 
gruppträning inom Friskis&Svettis regi.
Vi erbjuder en utbildning av hög kvalité, 
kostnadsfritt, samt s.k. RIKS-kort som erbjuder 
dig att träna gratis inom alla Friskis&Svettis 
föreningar i Sverige.

Kom med på informationsträff den 20/2 -11 
kl 13:30-14:30 i Andrums lokaler, Älvängen.

Välkomna!

För mer information: www.friskissvettis.se/ale

Måndag 18.30 Bas Ariane
 19.30 Core Kristin

Tisdag 18.30 Stavgång Marie & Sonja
 19.00 Dans Fuego Fiona
 20.00 Medel Suzette

Onsdag 19.30 Styrka Bas Maria

Torsdag 18.30 Skivstång Eva
 19.45 Yoga Ann

Söndag 12.00 Core Mamma Ariane
 16.00 Familjejympa Linda
 19.00 Medel Karin

Vi har något för alla!

PRISER 
Jympa (termin)

Vuxen/ungdom/barn

750 kr/400 kr 
/200 kr

Jympa (helår)
Vuxen/ungdom/barn

1400 kr/700 kr 
/400 kr

Stavgång
300 kr

10-klippkort
600 kr

Medlemskap 
Vuxen/Ungdom/Junior

100 kr/helår
Barn 2-6 år 

50 kr/helår
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0303-444 000
Först med det senaste?
Nyhetsbrev på www.mittiale.se

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

Taizémässa
Starrkärrs kyrka

Kyndelsmässodagen 6 feb. kl.18.00
 

Medverkande förutom du själv; 
Kammarkören VocAle och 
Församlingsorkestern.

Präst: Björn Nilsson

Familjegudstjänst
Nols kyrka 

Kyndelsmässodagen 6 feb. kl.17.00

Barnkören gNola är med och sjunger.
Efteråt bjuds på hembakat fi ka.

Präst: Mikael Nordblom

Det är en spännan-
de text, som möter 
oss i den komman-

de söndagens evangelium 
ur Lukas 2:22-40. Josef och 
Maria är på besök i Jerusa-
lems tempel. De är där för 
att bära fram sin lille sju-
veckors son, Jesusbarnet, 
inför Gud. Det var föreskri-
vet enligt Moses lag. Men 
när de kommer till temp-
let, så möts de av två äldre 
människor, en man och en 
kvinna.

Symeon, den gamle, har 
länge levat i gemenskap med 
Gud i överlåtelse och bön 
och ett rättskaffens liv. Nu 
har han uppfattat ett till-
tal av Gud själv. Han skall 
få se den utlovade Frälsa-
ren, innan han lämnar det 
här jordelivet. Detta fyller 
honom med nyfikenhet och 
spänning. Han har något att 
se fram emot, trots att han 
är långt uppe i åren. Länge 
har han nu levt med en för-
väntan. Han undrar om det 
snart är dags. 

Så är stunden inne. Plöts-
ligt får han en ingivelse att 
gå till templet. Det är nu 
det skall ske. Och när han 
ser familjen komma, då tar 

han barnet i sina armar med 
glädje. Inkopplad som han 
är på Guds våglängd, ser 
han längre än bara det som 
är synligt för ögat. Med 
profetisk skärpa och klar-
syn förutsäger han det lilla 
barnets kommande stor-
het, som sträcker sig många 
sekler och årtusenden fram: 
Herre, nu låter du din tjäna-
re gå hem, i frid, som du har 
lovat. Ty mina ögon har skådat 
frälsningen som du har berett 
åt alla folk, ett ljus med up-
penbarelse åt hedningarna och 
härlighet åt ditt folk Israel.

Detta är en mycket spe-
ciell stund, ett heligt ögon-
blick. Josef och Maria blir 
förundrade. De har ännu 
inte fullt ut förstått vilket 
barn de har fått. Men Sy-
meons uttalade hjälper dem 
att få en vidgad vy i någon 
mån.

Dessutom kommer den 
åttiofyraåriga Hanna fram 
till dem. Hon bor i templet 
och lever ett liv i fasta och 
böner. Också hon är begå-
vad med en profetisk ådra. 
Hon ser storheten i det lilla 
barnet, också hon. Därför 
tackar hon Gud och prisar 
honom, och berättar om 

barnet för övriga besökare i 
templet.

För de båda föräldrar-
na blir detta en märkes-
dag. De har fått vara med 
om ett Gudsmöte. Två åld-
ringar har gett dem en häls-
ning från himmelen. Både 
Symeon och Hanna lever i 
gemenskap med Gud. De 
har tillgång till hans tankar 
och står i hans förbund. Det 
visar oss att oavsett ålder, så 
kan vi få leva i Guds tjänst. 

Texten visar också att 
olika generationer behö-
ver varandra. De unga be-
höver de gamla och tvärt-
om. Våra äldre vänner sitter 
ofta inne med en djup och 
omfattande vishet och livs-
erfarenhet. Den behöver det 
yngre släktet så väl få del 
av. Och kanske att de äldre 
gärna skulle livas upp av de 
yngres glöd och iver. Låt oss 
därför uppmuntra varandra 
till möten över generations-
gränserna! Det tror jag är 
något som ligger varmt på 
Guds hjärta.

Bengt Broman
Präst i Skepplanda-
Hålanda församling

Två vältajmade åldringar
Betraktelse

Finns inte allt på nätet? 
Långt ifrån! Lördag 5 februari 
kommer Landsarkivet i Göte-
borg till Nödinge för att berätta 
om vad som finns i arkiven och 
hur man hittar bland flera mil 
av handskrivna papper. 

Riksarkivets och landsarki-
vens främsta uppgift är att för-
vara, bevara och göra den del 
av vårt svenska kulturarv som 
består av otryckt text tillgänglig 
för var och en som har intresse 
av att studera det. De ska bland 
annat tillgodose vars och ens 
rätt att ta del av allmänna 
handlingar. Handlingar från 
Ale finns i allmänhet på Lands-
arkivet i Göteborg. För att 
berätta om sin verksamhet flyt-
tar Landsarkivet till Ale gym-
nasium för en dag. Timmarna 
mellan 11 och 15 är fullbokade 
med programpunkter och hela 
dagen finns landsarkivets per-
sonal på cafétorget för att svara 
på allehanda frågor om arkiv 
och forskning. 

Första programmet för 
dagen handlar om hur du 
kommer igång med att släkt-
forska. Har du funderingar över 
var din morfarsmor var född, 
får du här en första introduk-

tion hur du kan leta i kyrko-
arkiven. Klockan 12 börjar 
fortsättningen – nu får du tips 
på var man kan få veta mer om 
sin släkt, till exempel var man 
hittar bouppteckningar och 
domstolshandlingar. 

När du tröttnat på släkten, 
passar nästa programpunkt som 
handlar om arkiv från företag, 
föreningar och privatpersoner. 
Vi får veta vad som finns idag och 
vilken typ av arkiv man kan hitta.

Dagen avslutas med att 

Landsarkivet visar en del av det 
som finns från olika håll i Ale 
kommun under rubriken Ale i 
arkiven. 

Programmen startar varje 
heltimma i Musiksalen, Ale 
gymnasium, mellan program-
punkterna finns tid för frågor. 

Förutom Landsarkivet finns 
föreningen Ale Släktforskare på 
biblioteket och tipsar om hur 
du kan fortsätta med släktfors-
ning. 

❐❐❐

Med rötterna i Ale – en arkivresa

Nu på lördag kommer Landsarkivet i Göteborg till Ale gym-
nasium för att berätta om sin verksamhet. 
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SKEPPLANDA. Efter tio 
år som ordförande i SPF 
Skepplanda-Hålanda lämnar 
Bengt Englund över klub-
ban till Laila Johansson. 
Överlämnandet skedde på 
årsmötet i Skepplanda Byg-
degård den 27 jan.

Överlämnandet skedde 
under högtidliga former 
samtidigt som förtjän-
ta medarbetare erhöll en 
blomma efter väl förrät-
tat verk. Även Bengt erhöll 
blomster som tack för de tio 
åren.

I övrigt gick valen enligt 
valberedningens förslag. 
Föreningen fick en intakt 
styrelse och intakta kom-
mittéer och vi ser fram emot 
ett lika aktivt SPF som tidi-

gare år.
Birgit Fagrell som är 

SPF distriktets ansvarige för 
läkemedelshantering höll en 

information 
om hante-
ringen av 
mediciner. 

Birgit uppmanade oss att ta 
med läkemedelslistan vid lä-
karbesök över de mediciner 
som vi har för att läkaren 
skall kunna se att vi inte har 
dubbla läkemedel.

Bengt Englund

Laila kommer och Bengt går
– Ordförandeskifte i SPF Skepplanda-Hålanda

Laila Johansson efterträder Bengt Englund som ordförande i SPF Skepplanda-Hålanda. 

Foto: Olle Magnusson

Efter tio år som ordförande i SPF Skepplanda-Hålanda 
tackar Bengt Englund för sig.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

 
FRUKOSTCAFÉ 

för kvinnor 
Lördag 5 februari kl 9-11 

Skepplanda församlingshem 
Frukostkostnad 40 kr/person 

Carina Frykman - Att följa Vägen -  
om pilgrimsvandring förr och nu. 

Vilka motiv har dagens människor för 
att vandra? 

Hur gör man? 
Vi fördjupar oss i pilgrimsvandringen 

som både yttre och inre resa. 

 
 

STORCAFÉ 
Onsdag 9 febr 

kl 10-12.00 
i Skepplanda församlingshem 

”Lasse Dahlqvist – inte bara dans 
på Brännö brygga” 

Postgiro 90 04 37-5

... hjälp för de som 
drabbats av cancer  

Roslagsgatan 50 • 113 54 Stockholm
Tel: 08-612 42 42 • Fax: 08-612 42 45
E-post: kansli@cancerhelp.se • www.cancerhelp.se

Starrkärr-Kilanda
församling
Sönd 6/2 Älvängens kyrka kl 
11, Mässa Andersson. Nols 
kyrka kl 17, Familjeguds-
tjänst Nordblom. Starrkärrs 
kyrka kl 18, Taizémässa Nils-
son. Musiken från klostret 
i Taizé sjungs tillsammans 
med kammarkören VocAle 
och instrumentalister. Onsd 
9/2 Starrkärrs kyrka kl 9.30, 
Vardagsgudstjänst Nils-
son. Starrkärrs kyrka kl 19, 
Välkommen till gemensam 
bönestund för församlingen.

Guntorps missionskyrka
Onsd 2 febr. kl 18.30, Tonår 
& ÄventyrarScout. Sönd 6 
febr. kl 16, Gudstjänst An-
neMarie Svenninghed,  Sång 
Gunilla Andersson. Tisd 8 
febr. kl 19, Programråd. Onsd 
9 febr. kl 18.30, SpårarScout 
& UpptäckarScout.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, Wes-
tergaard. Tisd kl 8:30, Mässa, 
Isacson. Onsd kl 18:30, 
Mässa, Isacson. Fred kl 18, 
Mässa, Kristensson.

Åsbräcka kyrka 
Sönd kl 18, Mässa, Wester-
gaard.

Elimförsamlingen,
Alafors pingstkyrkan
Sönd 6/2 kl 11, Adm, möte, 
Elvor o Janne  Ohlin. Torsd 
10/2 kl kl 18, Bön o samtals-
möte, Ohlins.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 6 febr  
kl 17, Musikgudstjänst Wet-
terling. Onsd 9 febr kl 10, 
Storcafé i församlingshem-
met. Kl 18.45, Kvällsmässa i 
församlingshemmet. Hålanda 
sönd 6 febr kl 10, Mässa Wet-
terling. S:t Peder sönd 6 febr 
kl 10, Gudstjänst Broman, 
kyrkkaffe. Ale-Skövde sönd 
6 febr kl 12, Mässa Broman. 
Tunge , se ovanstående.

Surte missionskyrka
Onsd 2/2 kl 18.30, Tonår. 
Sönd 6/2 kl 11, Gudstjänst 

med Per Kjellberg. Musik-
kåren. Församlingens årsmöte 
efter mötet. Sopplunch efter 
mötet. Månd 7/2 kl 18.30, 
Samtalskväll för alla. Kl 
19, Musikkåren. Tisd 8/2 kl 
18.30, Scout. Onsd 9/2 kl 15, 
Onsdagsträff för alla. "His-
torisk resa i Baltikum med 
bilder". Kl 18.30, Tonår.
www.surtemissionskyrka.se

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 1 febr kl 8-9, Bön. Kl 14, 
Bibelsamtalsgruppen. Onsd 
2 febr kl 19, Samling för alla 
gudstjänstteam. Torsd 3 febr 
kl 10-12.30, SmyrnaCaféet. 
Kl 18.15, Hobby (7-12 år). 
Fred 4 febr kl 19, Greenhouse 
(åk 7 och uppåt). Kl 20.30, 
Effect – Café & Öppet hus 
för ungdomar. Lörd 5 febr kl 
10-13, Second Hand & Café. 
Sönd 6 febr kl 11, Adminis-
trationsmöte, del 2. Äventyret 
(3-12 år). Kyrkkaffe. Tisd 8 
febr kl 8-9, Bön.

Älvängens missionskyrka
Torsd 3 febr kl 18.30, 
Tillsammans i bön. Lörd 5 
febr kl 15, Församlingens 
årsmöte. Sönd 6 febr kl 11, 
Gudstjänst med nattvard. AM 
Svenninghed. Sång: Johann 
Runemark. Söndagsskola. 
Kl 18, Tonår. Månd 7 febr kl 
18.30, Scout. Tisd 8 febr kl 
10-13, Tisdagscafé. Kl 18, 
Nyingsscout. Onsd 9 febr kl 
15.30, Konfi rmanderna. Kl 
18, Föräldramöte + konfi r-
manderna. Ale-Älvdalens 
begravningsbyrå besöker. 
Torsd 10 febr kl 15, RPG:s 
årsmöte i Smyrnakyrkan. Kl 
18.30, Tillsammans i bön.

Nödinge församling
Onsd 2 februari kl 11, 
Fridhem Gudstjänst Harry. 6 
februari Kyndelsmässodagen
kl 11, Nödinge kyrka Guds-
tjänst Reine. Kl 15, Bohus 
Servicehus Mässa Reine. Kl 
17, Surte kyrka Familjeguds-
tjänst Reine. Tisd 8 februari 
kl 14, Nödinge Service hus 
Gudstjänst Harry.

Stöd
Astma- och 
Allergiförbundets
Barnallergifond
Pg 90 09 06-9

Tänk på 
Cancerfonden!

020-78 11 79 (öppet dygnet runt)

www.cancerfonden.se
pg. 90 1986-0

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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Tack

Till Er som hedrat minnet 
av vår kära

Elsa Augustsson
i samband med hennes 
bortgång har vi fått vär-
mande hälsningar, trös-
tande ord, blommor samt 
otroligt många minnesgå-
vor till Världsnaturfonden, 
Cancerfonden och flera 
andra hjälporganisationer.

Vårt varma tack!

Arvid och barnen

Vår Älskade

Ingrid (Inga)
Ellström

* 9/7 1920

har i dag hastigt lämnat
oss i stor sorg och

saknad.

Surte
19 januari 2011

BO
Kerstin

Karl-Gustav med familj

Ditt hjärta som klappat 
så varmt för oss alla

Och ögon som vakat 
och strålat så ömt

Har stannat och 
slocknat till sorg      
för oss alla

Men vad Du har gjort 
skall aldrig bli glömt

Begravningsgudstjänsten
äger rum i stillhet. Tänk
gärna på Cancerfonden

tel. 020-59 59 59 eller
Hjärt-Lungfonden
tel. 0200-88 24 00.

Döda Jordfästningar
Elsa Johansson. I Hålanda 
kyrka hölls tisdagen 25 ja-
nuari  begravningsgudstjänst 
för Elsa Johansson, Hålanda. 
Offi ciant var komminister 
Bengt Broman.

Inga Ahrnberg. I Surte 
kapell hölls onsdagen 26 ja-
nuari begravningsgudstjänst 
för Inga Ahrnberg, Surte. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Harry Hultén.

Tage Johansson. I Starr-
kärrs kyrka hölls torsdagen 
27 januari begravningsguds-
tjänst för Tage Johansson, 
Alafors. Offi ciant var kom-
minister Mikael Nordblom.

Gerhard Larsson. I Skepp-
landa kyrka hölls torsdagen 
27 januari begravningsguds-
tjänst för Gerhard Larsson, 
Blinneberg. Offi ciant var 
komminister Bengt Broman.

Börje Börjeson. I Starr-
kärrs kyrka hölls fredagen 
28 januari begravningsguds-
tjänst för Börje Börjeson, 
Älvängen. Offi ciant var 
kyrkoherde Björn Nilsson.

Lennart Andersson. I 
Surte kapell hölls fredagen 
28 januari begravningsguds-
tjänst för Lennart Anders-
son, Surte. Offi ciant var 
komminister Reine Bäck.

Ingrid Ellström, Surte har 
avlidit. Född 1920 och ef-
terlämnar sonen Bo, systern 
Kerstin samt Karl-Gustav 
med familj som närmast 
sörjande.

Monica Eklund, Rapenskår, 
har avlidit. Född 1940 och 
efterlämnar maken Sture 
samt barn och syskon med 
familjer som närmast sör-
jande.

Dödsfall

Min älskade Maka
Vår kära Mamma

och Mormor

Monica Eklund
* 9/4 1940

har i dag stilla
lämnat oss.

Rapenskår
25 januari 2011

STURE
JANETTE, IRIELL,
KERRY, LILLVOR,

CHRISTELLE, YVETTE
med FAMILJER

Syskon med familjer
Övrig släkt och vänner

Det fanns för oss alla
ett rum i Ditt hjärta

För alla utav oss Du
gjorde Ditt allt

Du deltog med oss i vår
glädje och smärta

Tack lilla Mamma,
    tack för allt

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen 9

februari kl. 14.00 i
Skepplanda kyrka. Efter

akten inbjudes till
minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande till

Ale Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast

måndagen 7 februari.
 ___________

Ett varmt tack till AVH-
teamet, Hemsjukvården

och Hemtjänsten för
fantastisk vård och

omtanke.
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Saknad kan inte 
beskrivas i ord.

Postgiro: 90 20 90-0



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

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

SÄLJES

Utbyte av köksluckor. 
Marknadens bästa priser.
tel. 0704-10 92 00

el. 0766-33 93 99

Elit balkons borr, nytt - 2000 :-. 
Biltvättapparat, 900:-. Motor-
såg jonsered, 1600:-. Dam cykel 
simono, 600:-. Al fälgar till saab, 
1000:-. Luftgevär, 250:-. Vinter 
Däck till volvo /14, 1000:-. Båtmo-
tor johnson 15 HK, 3000:-. 
tel. 0765-50 93 09

UTHYRES

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

ÖVRIGT

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

Pensionär. Finns Du pigg och 
glad som älskar djur, hundar och 
kan tänka dig någon gång då och 
då hjälpa oss på vår gård. Skriv 
en rad till Alekuriren, Göteborgsv 
94, 446 33 Älvängen.
Märk "DJURVÄN"

Texta tydligt:
Familj – Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett 
adresserat och frankerat kuvert. 

Prylbörs – För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. 

Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställ-
ningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag kl 12, till...
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen, Märk kuvertet "Familj"
Vi tar inte emot privatannonser på telefon, 
fax eller e-mail.
Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni 
skickar in den eller lämnar in den på redaktionen.
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Prylbörsen (40:-)

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

FamiljÖverraska med en annons!
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Datorhjälp på plats. 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

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

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

Gör en canvastavla av din 
bästa bild från 350:- .Öppet 
må-fr 10-18; lö 10-13. Bomans 
Foto, Nytorget , Kungälv
tel. 0303-21 11 51
www.bomansfoto.se

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

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

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

Sluta stressa?
Sänk Din inre spänning och 
må bättre. Aktiv avspänning 3 
gånger varannan vecka.
Kursstart  tisd 1 febr FULLBOKAD
Ny kursstart tis 22 febr kl 17  
+ ons  9 febr  kl 17 Cd ingår i 
kursen.
maia Alverby Lära och Hälsa 
tel. 0303 121 95
Läs gärna mer på 
www.laraochhalsa.com
mail: info@laraochhalsa.com 
Vi tar emot Friskvårdsku-
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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Vem känner du
som snart fyller år?

Ett stort grattis 
till våran älskade

Lina
på 3-årsdagen den 29/1

önskar
Mamma, Pappa, Carro, Claes

Grattis till 
Carro 13 år & Claes 11 år

Grattis våran älskade
Lina

som fyllde 3 år den 29/1
Många grattiskramar

Farmor & Farfar

Grattis
Leia

på 1-årsdagen 3/2
önskar

Mamma & Pappa

Grattis
Rickard

på 8-årsdagen
den 3 februari

Stora kramisar från
Andre, Mamma & Pappa 

& alla djuren

Sofie Kornesjö
Nödinge

Fyller 10 år den 7/2
Många grattiskramar från

Farmor

Grattis till vårt 
lilla charmtroll

Leia
på sin 1-årsdag den 3/2

från
Mormor & Morfar

Peter & Malin

Vi vill gratulera
vår älskade solstråle

Alexander Ekberg
på 3-årsdagen den 1 februari!

Massor av kramar från
Jacob, Mamma & Pappa

Grattis!
William Tunell

9 år 1/2-11
önskar

Mamma, Pappa, Maja, 
Sandra & Mikaela

KRAM!

Veckans ros 
Till Tempo i Skepplanda
som ger all överbliven frukt 
mm till alla djuren i skogen.

...till Forsvallens planskö-
tare, Roy och Jerry,
som trots vintervädret 
lyckas hålla grusplanen
i träningsdugligt skick. Tack 
för ett bra jobb!

Spelare och ledare i SBTK

Den största rosenbukett till 
Jan Forsman. Stort tack.

Ingrid

Veckans ros till Marita 
på Folkets hus i Nol som 
hjälpte oss att arrangera vår 
shackturnering.

Klass 4A och 4B
på nolskolan

De vackraste rosor vill jag 
ge Er alla, arbetskamrater 
och chefer, från förr och nu. 
Ni gjorde min avslutning på 
arbetslivet inför pensione-
ring till roliga och härliga 
upplevelser. Som besök på 

aktivitetsgården Ärstad, 
hemma hos Maarit och på 
restaurang Taras. Samt till 
släkt och vänner för blom-
mor och goa presenter.

Tack och Kram
Marianne Andersson, Alafors

Veckans ris 
Till er som sysselsätter er 
med att göra inbrott och 
fördärva andras bilar i Wet-
terström hage. Skaffa er 
ett jobb och köp era prylar 
själva istället för att stjäla 
av andra! Man "snor" inte 
från andra! Vilket ni borde 

fått lära er redan som barn. 
Skulle ni själva vilja att 
någon stal och fördärvade 
er egendom? Knappast! 
Skamligt är ordet! För ett 
bättre samhälle, skärp er och 
tänk till!

alekuriren  |   nummer 4  |   vecka 5  |   2011GRATTIS22

HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT
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SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

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

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

4 5 8 9

2 9
3 4 8 5 1
7 6 3 5

1 4
5 4 8 1 6

3 2 8 9
8 9 2 4 7
6 8 7

1 3 8 9 5

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
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KURSSTART V.5 
FÖR  
I NÖDINGE!
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
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Kom i form med God Balans 
och vår kampanj på tränings-
kort för dig som vill komma 
igång och gå ner i vikt!

VIKTMINSKNING 
MED GOD BALANS 
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TRÄNA ALLA AKTIVITETER


