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ALE. Norge/Vänerbanan kommer att vara 
avstängd mellan Trollhättan och Göteborg 

den 7-13 februari. Trafikavbrottet beror på 
spårarbeten i projektet BanaVäg i Väst.

2011 är ett intensivt år 
för BanaVäg i Väst. Under 
trafikavbrottet i februari 
genomförs förberedande 
arbeten inför en tio veckor 
lång avstängning den 13 juni 
till 21 augusti. 

Perioden 7-13 februari 
ersätter bussar tågen för 
de resande på sträckan 
Göteborg–Trollhättan/
Vänersborg. Samtidigt 
kommer godstågen att ledas 
om. Det innebär att norr-
gående godståg kommer att 
köra längs Bohusbanan via 
Stenungsund, Uddevalla 
och Öxnered. Sydgående 
godståg kommer efter Öxne-
red att svänga av mot Vara, 
Herrljunga och vidare mot 
Göteborg. Totalt kommer 
upp till tio tåg i vardera 
riktningen att ledas om varje 
vardag. På helger kommer 
två till fem tåg att ledas om. 

Trafikavbrottet mellan 
Göteborg och Trollhättan 
innebär dock inte att det 
kommer att vara tågfritt på 
Norge/Vänerbanan. Arbets-
fordon kommer att trafikera 
det avstängda spåret och 
det är som alltid förbjudet 
och förenat med livsfara att 
beträda spåren.

❐❐❐

– Bussar ersätter tågen under en vecka

Mån - Fre 9-18, Lör 11-14
Verkstad Mån - Fre 7-17 
Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr. 
Tel 0303-24 57 70 
www.toyotakungalv.se

Ring vår servicerådgivare
Ernes så hjälper han dig  
att boka en tid.  
Tel 0303-24 57 77

När gav du 
din Toyota 
en service 
senast?

Ett trafikavbrott på Norge/Vänerbanan, mellan Trollhättan och Göteborg, sker under perio-
den 7-13 februari. Bussar kommer att ersätta tågen.                         Arkivbild: Allan Karlsson

Trafikavbrott på Norge/Vänerbanan

www.em.com
INRED NU, BETALA OM 6 MÅNADER. Ingen ränta eller avgifter tillkommer. 
Kreditgivare Handelsbanken Finans. Erbjudandena gäller t.o.m. 20/2 2011.
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RÄNTA I

6 MÅNADER

JENSENKAMPANJ!  
EXKLUSIVT HOS EM.

Norska Jensen är premiumsängen i EM:s sovstudio. Jensen är känt för sin lyxiga sovkomfort  

och för att aldrig kompromissa med ergonomin. Just nu kan vi erbjuda en specialutgåva, exklusivt  

utvecklad för EM. Jensen Opal Special har ett femdelat zonsystem med mjuk skulderzon och ett 

inbyggt stöd för korsryggen. Den vändbara madrassen har en mjuk och en fast sida och  

kompletteras av en TempSmart bäddmadrass. Bäddmadrassen består av miljövänlig naturlatex  

som är temperaturreglerande och formar sig perfekt efter din kropp. Lite mera du!

SPARA ÄNNU MER! 
JENSEN DESIGN- OCH KOMFORTPAKET. 

12490:-
(Ord. pris 16100:-)

JENSEN OPAL SPECIAL  
AQTIVE II Ställbar madrass 
90x200 cm inkl. bädd- 
madrass TempSmart och  
Bend ekben 10 cm.

24990:-
(Ord. pris 32100:-)

Uppgradera din nya säng med våra specialutformade paket och spara ytterligare upp till 3020:-

JENSEN  
OPAL

SPARA UPP TILL

8590:-
PER BÄDD

Designed for sleep comfort
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JENSEN OPAL SPECIAL Kontinentalmadrass 
180x200 cm inkl. bäddmadrass TempSmart  
och Bend ekben 10 cm. 29990:-

(Ord. pris 38210:-)

JENSEN OPAL SPECIAL Rammadrass 
90x200 cm inkl. bädd-madrass  
TempSmart. Ben ingår ej.

EM Bäckebol
Bäckebol Köpcentrum. Tel 031-52 77 00.
Mån-Fre 10-19. Lör 10-16. Sön 11-16.

Ytterbygg är ett fastighetsbolag som hyr ut anpassade lokaler till företag. Vårt kontor ligger i 
Kungälv. Största delen av våra 150 000 kvm fastigheter ligger i Kungälv och på Hisingen. 
Vi bygger själva cirka 4 000 kvm per år och utför då både markarbeten och husbyggnation. 
Vi är 28 anställda och har tillgång till egna entreprenad maskiner. Vi söker nu en:

ANLÄGGNINGSARBETARE
Du har erfarenhet från markarbeten och rörläggning i mark 
och kan köra hjullastare och dumper.

Du kommer att arbeta med våra shakt- och mark-
arbeten inför husbyggnation med gårdsplaner och 
VA kulvertar. OBS grönyteskötsel ingår ej.

Vi har bra tillgång till egna maskiner, hjullastare, 
dumper, grävmaskin mm. 

Ansökan: 
Skicka din ansökan till:
mats.berntsson@ytterbygg.se senast den 18 februari.

Besök gärna vår hemsida

www.ytterbygg.se
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Nu finns vi 
i Nödinge!

Öppettider: Vardagar 8–18  Lördagar 9–13

Rödjans väg 2
Tel. 0303-35 09 90

Vi har reservdelar och 
till behör till alla bilar.

10 % 
rabatt
på alla tillbehör med 
Mekonomenkortet.

NÖDINGE. Som ung hästtjej hade hon 
en dröm att bli hovslagare.

Nu har Helli Jutila kommit så nära 
sina drömmars mål hon kan tänka sig.

– Det blev förvisso inga hästhovar, 
men däremot fötter som jag får chan-
sen att jobba med på heltid, säger 
Nödinges färskaste näringsidkare.

Helli Jutila har tagit tjänstledigt från Ale 
kommun för att testa på livet som egen före-
tagare.

– Det var nu eller aldrig. Jag har vacklat, 
men min sambo stöttade mig i att våga ta 
steget, förklarar Helli.

Efter många år som vikarie fick Helli en fast 
anställning som undersköterska på Trollevik 
1994. Om hon någonsin kommer att återuppta 
sin syssla inom vården återstår att se.

– Jag skall ge det här en rejäl chans. Det 
känns väldigt bra och samtidigt lite spän-
nande, säger Helli när lokaltidningen kommer 
på besök i samband med invigningen.

Hellis fotvårdsklinik har tagit plats i samma 
fastighet som vårdcentralen i Nödinge.

– Det var den här lokalen jag hade siktat in 
mig på och efter samtal med fastighetsägaren 
löste det sig på bästa tänkbara sätt. Jag tycker 
bara det finns fördelar med att ligga nära vård-
centralen och tillgängligheten är superb.

HJS Medicinska fotvårdsklinik är ansluten 
till förbundet Sveriges Fotterapeuter som är 
en fri och obunden yrkesorganisation. På sikt 
hoppas Helli kunna vara med i de avtal som 
gäller remisspatienter.

– Upphandling skedde ganska nyligen, så 
för min del gäller det att ligga i framkant nästa 
gång. Nu ska jag istället försöka få till stånd 
avtal med privata vårdcentraler, säger Helli.

– Jag vill dock noga understryka att alla är 
välkomna hit, oavsett om man har remiss eller 
inte. Fotvård är viktigt i förebyggande syfte. 
Det är lätt att man glömmer bort sina fötter, 
att ge dem den omvårdnad som de behöver. 
Fötterna är den viktigaste delen av vår kropp.

Bokningarna har redan börjat strömma 
in och februari är så gott som fullbokad. Det 
tyder på ett uppdämt behov.

– Så många fotvårdskliniker finns det inte 
i Ale, så visst finns det ett behov. Det finns 
många människor som måste få regelbunden 
behandling, personer som har reumatiska 
besvär, diabetiker och så vidare.

Förutom mottagningen kommer Helli 
Jutila att erbjuda hembesök för äldre männis-
kor som har svårt att ta sig ut.

– Då plockar jag ner min fotvårdsapparat 
och mina instrument. Det är inga problem alls.

Vad gör yrket som fotvårdsterapeut så 
rolig?

– Du träffar väldigt många olika människor 
och sedan är det naturligtvis en charm med det 
hantverk som du utför. Det är inte bara till att 
skära, klippa och slipa.

HJS Medicinska fotvårdsklinik kommer att 
ha öppet varje vardag.

Fotvårdsklinik har öppnat i Nödinge

INVIGNINGSGÄST

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Granne med vårdcentralen i Nödinge har 
Helli Jutila öppnat HJS Medicinska fotvård-
sklinik. Här gör hon ett cirkulationstest 
genom att få fram ett så kallat ankelindex.



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.

11:00  Herr Div 6V    NSK – Frillesås FF

Veckans matcher
Ale Gymnasium Söndag 13 Februari

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

NÖDINGE. Kungälvs 
HK bjöd motstånd i en 
kvart, sen var det över.

Nödinges handbolls-
damer hade en trygg 
femmålsledning i halv-
lek.

Till sist blev det hela 
elva måls marginal.

– Det är väl kul att vinna med 
många mål, men samtidigt är 

det lite tråkigt att motståndet 
varierar så kraftigt i serien. 
Nu får vi leva med det efter-
som vi är pla-
cerade i divi-
sion tre och 
verkligheten 
är inte bättre 
än så här på 
den här nivån, 
säger tränaren Tony Lind-
skog.

Tyvärr har Nödinge redan 

spelat bort sina chanser att nå 
avancemang till division två, 
vilket är målet på sikt. Laget 

får sikta in 
sig på en he-
drande tred-
jeplats. Med 
tre omgångar 
kvar att spela 
är Banér tre 

poäng före med en match 
mindre spelad.

NSK får försöka lära läxan 
och se de avslutande match-
erna som exklusiv träning. 
Storskytten, Elina Mathias-
son, som har snittat nio mål 
per match den gångna veckan 
verkar emellertid redan redo 
för nästa kliv...
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BANDY

HANDBOLL

INNEBANDY

FOTBOLL

Allsvenskan södra
Jönköping – Ale-Surte 6-6 (3-3)
Mål Ale-Surte: Mattias Olausson 2, 
Johan Malmqvist 2, Felix Nyman, 
Erik Olovsson. Matchens kurrar: Mat-
tias Olausson 3, Adam Rohr 2, Johan 
Malmqivst 1.

Tranås – Ale-Surte 5-13 (4-4)
Mål Ale-Surte: Erik Olovsson 5, 
Johan Grahn 3, Johan Malmqvist 3, 
Martin Östling, Mattias Olausson. 
Matchens kurrar: Erik Olovsson 3, 
Johan Grahn 2, Martin Östling 1.

Gais Bandy 17 118 27
Ale-Surte BK 17 64 26
IFK Motala 17 34 26
Gripen/Trollhättan 17 24 20
Tranås BOIS 17 21 19
Blåsut BK 16 9 18
Lidköpings AIK 17 6 18
Nässjö IF 17 -17 17
Jönköping 16 -25 14
Otterbäckens BK 17 -65 8
Mosseruds GOIF 17 -71 6
Åtvidaberg               17      -98         3

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Banér 33-28 (13-13)
Mål Ale: Michael Strigelius 12, 
Joakim Samuelsson 6, Niklas Erics-
son 5, Fredrik Berggren 4, Michael 
Forsberg 2, Hafstein Hafsteinsson 2, 
Daniel Wäre och Fredrik Johansson 
1 vardera. Matchens kurrar: Michael 
Strigelius 2, Niklas Ericsson 1.

Division 3 Göteborg damer
Heidlös – Nödinge SK  (18-18) 
Mål: Elina Mathiasson 9 , Sandra 
Josefsson 4, Caroline Karlsson 2 , 
Sara Andreasson 1, Jessica Pettsson 
1, Jennifer Justesen 1. Matchens 
kurrar: Elina Mathiasson 2, Carina 
Svensson 1.

Nödinge – Kungälvs HK  (27-16)  
 Mål: Elina Mathiasson 9, Caroline 
Karlsson 5, Sara Andreasson 4, 
Ranja Rmayle 4, Catrin Aronsson 2, 
Jessica Pettsson 2, Sandra Josefs-
son 1. Matchens kurrar: Elina Mathi-
asson 2, Ranja Rmayle 1.

Division 2 Göteborg damer
Ale IBF – Sportlife Kungälv 5-1 
Mål Ale: Hanna Berglund, Emmelie 
Södergren, Malin Bernhardsson, 
Cecilia Isberg, Sophia Adolfsson. 
Matchens kurrar: Lisa Persson 3, 
Cecilia Isberg 2, Emmelie Söder-
gren 1.
Ale IBF 14 38 27
FBC Lerum 14 34 26
Sportlife Kungälv 14 14 26
IBK Göteborg 13 33 20
Lindås BK 14 7 19
Lindome IBK 14 -12 18
Grundsunds IF 14 -11 18
Pixbo Wallenstam 13 -8 17
Guldhedens IK 14 -30 14
Floda IBK 14 -65 8

Träningsmatch
Bosna – Ahlafors IF 0-0

BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 1 feb 
deltog 10 par. Medel var 108 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Lilly Karlbom/Curt Nilsson           152
2. Elsa Persson/Rikard Johansson   151
3. Nils Lindström/Stig Christensson    120
4. Karl-Eric Nilsson/Rune Ögren     117

ÅRSMÖTE
onsdag 23 februari

kl 19.00 i Bohusgården

Motioner skall vara styrelsen 
tillhanda senast torsdag 16/2.

Alla medlemmar hälsas välkomna!

BOHUS IF HÅLLER

Alla medlemmar hälsas 
välkomna till årets 

ÅRSMÖTE 
med Älvängens Idrottsklubb.
Torsdag 24 februari kl 19.00 

i Klubbhuset Älvevi.

Hälsningar styrelsen.

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

Tre av fyra ger Ale-Surte häng
BOHUS. Ale-Surte häm-
tade tre av fyra möjliga 
bortapoäng i de små-
ländska skogarna.

För att ge bandy-
allsvenskan riktig 
nerv krävs ytterligare 
segrar.

Nästa fredag väntar 
nämligen serieledande 
Gais i Ale Arena.

Bandyvännerna känner väl till 
förutsättningarna, men för er 
andra kan vi berätta att Ale-
Surte Bandyklubb trots en 
pinsam hemmaförlust mot 
Blåsut och en borttappad 
pinne mot Jönköping i förra 
veckan fortfarande har chan-
sen att nå elitserien av egen 
kraft. Ale-Surte har nämligen 
kvar att möta 
samtliga topp-
lag. Efter Lid-
köping (tisdag 
8 feb) väntar 
Gripen borta 
på lördag och 
senare Gais hemma för att 
sedan möta Mosserud borta 
och avsluta hemma mot IFK 
Motala.

– Vi har allt i egna händer. 
Vinner vi resten, vinner vi 
serien och det är åtminstone 
vårt sportsliga mål, säger sur-
tetränaren Peter Rönnqvist.

I onsdags gick spelarbus-

sen till Jönköping. Där vänta-
de ohyggligt svårspelade för-
hållanden. Blötsnön som föll 
skapade inga förutsättning-
ar för att spela bandy. Istället 
utvecklade sig matchen till en 
kamp, där lyror var verktyget.

– Jönköping var bättre än 
oss på att kriga bandy när isen 
var dålig, medan vi var bättre 
än dem på att spela bandy när 
isen var bra, säger Peter Rönn-
qvist.

Bra var isen i början av andra 
halvlek och då gjorde Ale-Sur-
te två snabba mål genom Erik 
Olovsson och Johan Malm-
qvist (straff). Dessvärre blev 
isen snabbt sämre och gästerna 
kom av sig på nytt. Jönköping 
kvitterade när det återstod 20 
minuter att spela, men Johan 

Malmqvist re-
plikerade om-
gående med 
ett nytt led-
ningsmål. 
Nu räckte 
det ändå inte. 

Hemmalaget kvitterade ännu 
en gång fem minuter före slut-
signalen och det blev match-
ens sista mål.

– Det är inte mycket att säga 
om. Vi fick i alla fall med oss 
en poäng och det var viktigt, 
säger Rönnqvist.

Lördagsmatchen mot 
Tranås fick en mardrömslik 

inledning. Smålänningarna 
ledde med 3-0 och många drog 
ner rullgardinen, men inte rik-
tigt alla.

Orättvist
– Det var orättvisa siffror. 

Vi spelade faktiskt ganska bra, 
fast de var effektivare. De hade 
bara fyra målchanser i första 
halvlek men satte samtliga. 
Vid ställningen 3-0 tog vi en 
timeout och rättade till felen. 
I paus stod det 4-4 och det ska 
Tranås vara glada för, säger 
Rönnqvist med ett leende.

Efter pausvilan trampa-
de Ale-Surte gasen i botten. 
Tranås var totalt chans-

löst. Målen rasade in. Johan 
Grahn, Johan Malmqvist och 
Erik Olovsson avlöste varan-
dra i målprotokollet.

– Vi gör årets bästa halvlek 
och totalt sett en riktigt bra 
match. Vi hade bara en avby-
tare så killarna fick verkligen 
slita, berättar Rönnqvist.

Trots framgången i Tranås 
finns det saker som oroar i 
Ale-Surte. Truppen som har 
varit tämligen befriad från 
skador har nu åkt på ett antal 
motgångar. Kalle Ahlgren, 
Robin Mohlén och Andre-
as Linde är hårdast drabbade 
liksom målvakten Alexander 
Wetterberg. Den sistnämn-

de har fått spela på sprutor på 
grund av knäsmärtor.

Skadeläget har föranlett att 
veteranen Anders Pettersson 
har börjat förbereda sig för en 
comeback.

– Han har tränat med oss 
hela säsongen, men han har 
gått för fullt den sista tiden 
för att vara beredd om oturen 
skulle vara framme. Det är 
främst defensivt som vi är lite 
sårbara med skador på Kalle 
Ahlgren, Andreas Linde och 
Robin Mohlén. Nu kan både 
Ahlgren och Mohlén spela 
igen så Pettersson klarar sig ett 
tag till, säger Peter Rönnqvist.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

– Men det krävs ytterligare två segrar för att ge Gaismatchen liv

BANDY
Allsvenskan södra
Jönköping – Ale-Surte 6-6 (3-3)
Tranås – Ale-Surte 5-13 (4-4)

HANDBOLL
Div 3 Göteborg damer
Nödinge SK – Kungälv 27-16 (13-8)

Elina – en höjdare i Nödinge

Ale-Surte BK är fortfarande med i leken om seriesegern i allsvens-
kan södra. Det skulle innebära elitseriespel nästa säsong...
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Som hon skjuter. Elina Mathiasson satte nio mål på Kungälv.



Efter bortaseger mot Major-
nas IK, poäng mot Baltichov, 
tog Ale HF 
äntligen en 
efterlängtad 
hemmaskalp. 
Det blev BK 
Banér som 
fick kapitulera, men de gav 

inte upp frivilligt.
– Egentligen var det aldrig 

något snack. Problemet var 
att vi fick en taskig inled-
ning på matchen. Efter paus 
tryckte vi på och hade bra 
utdelning framåt. Hade vi 
fått hål på dem redan i första 
halvek hade matchen varit 
avgjord tidigare, sa spelande 
tränaren Fredrik Berggren 
och gladdes åt att laget utfört 
ett gott ”hantverk”.

Det hade 
han dessutom 
all anled-
ning att göra. 
Trots en 
motig inled-

ning på matchen fortsatte 

Ale att trumma på och till sist 
kom målen. Fredrik Berg-
gren visade själv vägen med 
två mål, men då hade det 
nästan gått tio minuter. Efter 
det sköt Michael Strigelius in 
sig. Innan paus hade Banér-
målvakten tvingats hämta 
ut 13 bollar, varav Strigelius 
kastat in sju av dem. Totalt 
gjorde Ales storskytt, som 
fortfarande är junior, tolv 
spelmål.

– Grymt imponerande. 
Jag tror bara han brände fyra 
skott på hela matchen. Det är 
en fantastiskt bra utdelning, 
berömde kollegan på höger-
nio, femmålsskytten Niklas 
Ericsson.

Segern i Älvängens kul-
turhus var Ale HF:s första 
sedan oktober.

Bortsett den inledande 
ineffektiviteten spelade 
hemmalaget riktigt stabilt. 
Målvakten David Edvards-
son svarade på nytt för en 
stark insats mellan stolparna. 
Framåt handlade det mesta 
om att sätta Michael Strige-
lius i läge och även Joakim 
Samuelsson på vänsterkan-
ten hade en bra dag. Gäs-
terna försökte punkta både 
Strigelius och Fredrik Berg-
gren, men att lämna större 
ytor i försvaret var inte rätt 
medicin mot Ale HF.

Nu står ÖHK 2002 och 
ÖHK Göteborg på tur. Ruti-
nerat motstånd som alltid 
kräver sitt, men i normala fall 
ska Ale HF jogga ifrån dem. 
Serien avslutas med matcher 
mot Rya HF och Jugo Swed. 
Full pott i de återstående 
kamperna kan som bäst ge 
Ale en femteplats, vilket trots 
allt också måste anses vara ett 
gott hantverk…
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Michael Strigelius var närmast felfri i sitt skytte. Av 16 skott 
satt tolv innanför målramen. Banér lyckades inte få stopp på 
honom.

- Älska handboll

����������������

www.klubben.se/alehf

Älvängen kulturhus
Dam div 4

kl 12.00   sön 13 feb
ALE HF - RYA HF

Vill du spela handboll?
HANDBOLLSSKOLAN/��������
Flickor -99/00
Pojkar -00
Pojkar -99

Ring Sofi a 0768-50 25 01

Ring Fredrik 0705-33 71 65

Ring Mats 0733-41 18 03

Ring Mikael 0736-82 70 24

NÖDINGE. Topplaget 
Lerum tappade poäng 
samtidigt som Ale IBF 
tog full pott.

Det innebär serieled-
ning för det rekordunga 
damlaget.

– Vi har kul ihop och 
tror på det vi gör, det 
är hemligheten, säger 
Lisa Persson, Ale IBF:s 
magnifika burväktare.

Surte IS IBK tackade nej 
till fortsatt spel i division ett 
inför säsongen, nu kan Ale 
IBF tillbaka den åtråvärda 
positionen i Sveriges näst-

högsta division i daminne-
bandy. Laget toppar tabel-
len, en poäng före Lerum. 
Just Ale och Lerum drabbar 
samman i sista omgången.

– Det hade varit roligt med 
en helt avgörande match, 
men det är inget vi förväntar 
oss. Klubben tog steget upp i 
tvåan i år och vi är egentligen 
här för att lära. Jag är ju över-
lägset äldst i laget, säger Lisa 
Persson blott 26 år gammal.

Mot serietrean Sportlife 
Kungälv IBK såg hemmala-
get mer eller mindre fullärda 
ut. Ett rappt kontringsspel 
med vassa avslutare var hög-
effektivt. IAle IBF är skott-
villigt i anfallszon och 1-0 var 
just en skottretur efter att Ida 
Bergenhus provat lyckan.  
Malin Bernhardssson höll 
sig framme och gav hemma-
laget ett viktigt ledningsmål. 
Strax därefter kom även 2-0. 
Sophia Adolfsson frispelade 
läckert Hanna Berglund 
som inte 
gjorde något 
m i s s t a g . 
T v å m å l s -
l e d n i n g e n 
efter första 
p e r i o d e n 
var motiverad. Gästerna 
hade en del boll, men det 
var hemmalaget som visade 
klassen. Dessutom hade Ale 
matchens lirare i laget. Lisa 
Persson i buren var suverän 
matchen igenom och radade 
upp parader.

– Men det är inte lättare 
att stå i mål i division två. Jag 
tycker nog att spelet är mer 
förutsägbart i ettan, här kan 
vad som helst hända, säger 
matchhjälten som är tacksam 
för att klubben givit henne 
förtroendet.

Ale dödade matchen 
direkt i mittperioden. Lag-
kaptenen, Cecilia Isberg, 

satte 3-0 och Sophia Adolfs-
son 4-0, snyggt assisterad av 
Emmelie Södergren, efter 
nio minuter.

Tre minuter före dagens 
sista periodpaus fick nämnde 
Södergren också skriva in sig 
i målprotokollet genom att 
sätta 5-0.

Den sista perioden sak-
nade nerv och Sportlife 
Kungälv IBK fick föra spelet. 
Tyvärr, sett med målvakten 
Lisa Perssons ögon, fick de 
också spräcka nollan med ett 
slumpskott.

– Det var ett bra skott, 
men jag var skymd och såg 
inte riktigt. Typiskt, det hade 
varit kul att hålla nollan.

Vad ligger då bakom Ale 
IBF:s framgångsrika lag-
bygge?

– Vi har mycket spring 
i benen och peppar varan-
dra. Det känns som att alla 
tar ansvar. Inställningen till 
matcher är väldigt seriös. 

Det kan bära 
hur långt som 
helst, men vi 
pratar aldrig 
om att vinna 
serien. Vi får 
se hur det 

slutar, avslutar Lisa Persson.
Kombinationen av res-

pektlöshet, mycket talang 
och kvicka ben gör Ale IBF 
till en tuff utmanare till 
en plats i division ett nästa 
säsong. Kanske kan det locka 
Surtes forna skyttedrottning, 
Malin Eriksson, att vända 
tillbaka till hemkommunen. 
Hon var åtminstone på läkta-
ren i lördags….

Ale IBF:s damer 
imponerar stort
– Serieledning efter seger i toppmatchen 
mot Sportlife Kungälv

Målskyttar och en glad matchhjälte. Emmelie Södergren, Hanna Berglund, Malin Bernhards-
son, Cecilia Isberg, Sophia Adolfsson och liggande är målvakten Lisa Persson.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ale HF på rätt väg igen
– Michael Strigelius tolvmålsskytt mot Banér

HANDBOLL
Division 3 Västsvenska västra
Ale HF – Banér 33-28 (13-13)

ÄLVÄNGEN. Underläge 
0-4 efter nio minuter, 
då laddade Michael 
Strigelius bössan.

Med tolv mål sköt 
han sönder allt mot-
stånd.

Ale HF tog till sist en 
klar seger hemma mot 
Banér.

I samarbete med Alebacken Sk & Ale Fritid 

Kom till Alebacken 11/2 kl 18.00. 
Då får alla barn och ungdomar 
upp till 20 år åka gratis i backen.  

 • Gratis skidskola (min. ålder 7 år)
 • Cafeterian är öppen
 •  Skid- & snowboardutrustning fi nns att hyra 

hos Älvängens Cykel.

Vid osäkert väder kan arrangemanget ställas in. 
Se www.alebacken.nu eller www.vakna.ale.se 
för aktuell information.

GRATIS!

ALEBACKEN ÖPPEN 

FÖR VAKNA ÅKARE!

FREDAG 11/2 KL 18-21

Alebacken Sk och 
Friluftsfrämjandet 

erbjuder GRATIS 
skidskola!
(min.ålder 7 år)

INNEBANDY
Division 2 Göteborg damer
Ale IBF – Sportlife KIBK 5-1 (2-0, 

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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NÖDINGE. Ett impone-
rande arbete.

Det betyget fick 
arrangörerna i OK 
Alehof, som trots regn 
och rusk hade lyckats 
få till vettiga förutsätt-
ningar när Stafett-DM 
skulle avgöras i tisdags 
kväll.

– Våra spårentusias-
ter förtjänar allt beröm, 
säger tävlingsledare 
Mats Pehrsson.

Under hela helgen arbe-
tade Alehofs eldsjälar med 
att köra ut snö och därefter 
spåra. Sedan kom regnet, 
som höll på att sätta stopp för 
hela arrangemanget.

– Tanken var att vi skulle 
spåra även på måndagen, 
men vi vågade inte. Nu blev 
det bra trots allt. Det blev ett 
ganska snabbt före om än lite 
isigt på sina håll, säger Bengt 
Börjesson.

21 seniorlag kom till start, 
fördelade på fyra klasser. H35 
och H21 körde 8,5 kilometer 
medan D35 och D21 åkte en 
slinga på 5,5 kilometer. Varje 
lag bestod av tre deltagare.

Några större framgångar 
för OK Alehof blev det inte. 
Kvällens bästa placering 
kom i D21 där Eva Dahl, 
Anna Lövgärd och Ellinor 
Johansson fixade ett brons.

På torsdag väntar nya 
DM-tävlingar i Dammekärr, 
nämligen för Göteborgsre-
gionens skolor.

– Vi tror och hoppas att vi 
ska kunna genomföra Skol-

DM som planerat. Vi räknar 
med ett 30-40-tal skolung-
domar på startlinjen, säger 
Mats Pehrsson.

Sällan eller aldrig har 
Alehof upplevt en skidsäsong 
som varat så länge. Mats 
Pehrsson är dessutom opti-
mistisk och hoppas att kylan 
kommer tillbaka.

– Det verkar som Kung 
Bore gett upp, men för-
hoppningsvis tar han nya 
tag. Hur det än blir kan vi se 
tillbaka på en fantastisk skid-
säsong. Aldrig tidigare har 
vi kunnat bedriva skidskola i 
fyra omgångar före jul, säger 
Pehrsson.

Om det blir som Mats 
Pehrsson vill sätter Barnens 
Vasalopp punkt för skidå-
ret 2010/11 i månadsskif-
tet februari-mars. Sedan är 
siktet inställt på Vasaloppet.

– Totalt blir det ett 75-tal 
Alehofare som beger sig till 
Sälen. Under själva Vasa-
loppssöndagen kommer 
vi att ha 40 åkare i spåren, 
avslutar Mats Pehrsson.

Skidstafett i Dammekärr trots regn och rusk
– Men hemmaåkarna hade inget flyt

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Full fart i spåret. Här är det Alehofs Eva Dahl som växlar till 
Anna Grönroos.

Göteborgs SK segrade i H21. Här ses guldmedaljörerna, Joel 
Larsson, Patrik Martner och Ola Martner.

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

SISISISISISISIISISISILLLVLVLVLVLVLVLVLVLVEEEERKOKOKOKOKOKOOOOOORRRTRTRTRTRTRTRTRTSSSSSSSSSSIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLVLVLVLVLVLVLVLVVVVVEEEEEERRKOKKKKOKOOOOOOOOKOKOKOKORRRRRRRRRRRRTRTRTRTTTTTTT
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
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Förra helgen åkte LN-70:s U-10 lag till 
Askims ishall för att spela GP Pucken. De 
kämpade hårt under hela söndagen och 
vann alla sina matcher med följande resul-
tat:

LN70-Hovås blå 6-1
LN70-Skara 11-0
LN70-GIK 7-3
LN70-Stenunungssund 12-2
Tränarduon Christer Wiklund och 

Mattias Ljungqvist var mycket nöjda med 
lagets insats, barnens kämparglöd och fan-
tastiska spel som resulterade i att laget gick 
vidare till kvartsfinalrundan i Isdala lörda-
gen den 5 februari. Två vinster, mot Udde-

valla och Frölunda, innebar att LN-70 bär-
gade en bronsplakett. En imponerande pre-
station! Mot slutsegrarna Kungälv fanns 
inget att göra.

LN-70 U10 knep bronset i GP Pucken

LN-70 U10 svarade för en formidabel insats i GP 
Pucken och överraskade alla genom att knipa 
bronset. Grattis! Foto: Nina Rantanen Larsson

Öppettider sportlovet vecka 7
Måndag - Fredag
Kl 1200 - 1600

samt

Kl 1800 - 2100

Lördag - Söndag
Kl 1100 - 1700

www.alebacken.nu
tel 0303-74 18 20
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NÖDINGE. ”I över fyrtio år har jag levt 
med Kents texter. Under otaliga fram-
trädanden har jag läst hans dikter och 
sjungit hans sånger. Och alltid, alltid har 
det fyllt mig med livsmod och glädje. 
För vredens skull, för kärlekens skull. 
För hans verbala lustmord på alla över-
sittare och giribukar. För hans aldrig 
sviktande solidaritet med de utsatta. 
Så läs hans dikter. Sjung hans visor och 
ballader. Låt inte hans röst tystna. Gläds 
och förundras.” 

Så säger Maria Hörnelius i boken 
”Kent Andersson: visor, dikter, balla-
der”. 

Musik, poesi och skrönor framförda 
av de tre vännerna Maria Hörnelius, 
sång, Bernt Andersson, dragspel/piano 
och Kjell Jansson, bas, presenteras i Ale 
gymnasium på Internationella Kvinno-
dagen. De bjuder på en härlig blandning 
av Kent Anderssons dikter, skrönor och 

gamla klassiska sånger från TV-serien 
Blå Gatan, pjäser på Göteborgs Stads-
teater, Folkteatern och nyare alster från 
revyerna på Aftonstjärnan. Tisdagen den 
8 mars besöker Maria, Bernt och Kjell 
teatersalongen i Nödinge för att fram-
föra Kent Anderssons visor.

Maria Hörnelius, skådespelerska, 
regissör, sångerska (2 LP med sång-
texter främst av Kent Andersson och 
B. Brecht). Scenskolan i Göteborg 
1961-63 och arbetade sedan med vissa 
avbrott på Göteborgs Stadsteater 1964-
1998. Hon medverkade bland annat i 
de berömda originaluppsättningarna 
av Kent Anderssons och Bengt Bratts 
”Hemmet” och ”Sandlådan”. 

Bernt Andersson är allroundmusi-
kant på dragspel, piano, orgel, munspel, 
mandolin med mera. Han är verksam 
som musiker, arrangör, kompositör 
och kapellmästare. Från sommaren 

1999 och framåt kapellmästare 
för Carl-Einar Häckners varie-
téuppsättningar på Liseberg med 
en lång rad internationella gäster.

Kjell Jansson har i ett par 
decennier försett framför allt jazz-

grupper i och kring Göteborg med ett 
svängigt, drivande, stadigt och, inte 
minst, musikantiskt basspel. Han har 
varit en rytmisk och harmonisk klippa i 
grupper som Mount Everest, Opposite 
Corner och Åke Johansson Trio. Han 
har med andra ord tillhört de främsta 
på sitt instrument i Sverige, både som 
kompmusiker och solist.

❐❐❐

En sång för Kent till Nödinge

Kjell Jansson, Maria Hörnelius och 
Bengt Andersson kommer till Ale gym-
nasium tisdagen den 8 mars för att 
tolka Kent Andersson.

Film är större än TV!

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

E-post: folkets.hus@telia.com

www.alefolketshus.se

KOMMANDE VECKA 7

TRASSEL

ÅSA-NISSE
Wälkom to Knohult

Söndag 13 feb
kl 15.00

Matiné, från 7 år. Entré 60:-

Onsdag 16/2 kl 19 
& torsdag 17/2 kl 14

www.scandorama.se • 040-600 00 00

Härliga fl odkryssningar

Boka hos din resebyrå 
eller direkt hos oss.

Flyt fram i Centraleuropa
Tre härliga kryssningar med M/S Rigoletto 
där du blir bortskämd varje dag. 
Njut av vackra vyer, avkoppling på soldäck, 
gemytligt sällskap och spännande utfl ykter.
Vilken mat, vilket vin och vilken service!

I priset ingår alltid: 
• Resa i modern helturistbuss till och från Sverige
• Hotellövernattningar med frukost-/halvpension
• Helpension ombord på M/S Rigoletto
• Scandoramaguide

 5/6 Donaukryssning med Prag 13 d . . . . . . . . .  12 595
 12/6 Donaukryssning med Rüdesheim 13 d  12 795
 19/6 Donaukryssning med Prag 13 d . . . . . . . . .  12 795
 26/6 Donaukryssning med Rüdesheim 13 d  12 995
 17/9 Rhen- & Moselkryssning 7 d. . . . . . . . . . . . . .  7 595
 24/9 Rhen- & Moselkryssning 7 d. . . . . . . . . . . . . .  7 495

Priser från Malmö. Anslutning från 120 orter i Sverige.

SPF Alebygden har avhållit sitt 32:a 
årsmöte i Medborgarhuset. Ordfö-
randen Hans Åström kunde hälsa 
94 medlemmar välkomna.

Årsmötesförhandlingarna leddes 
som vanligt utmärkt av Daniel 
Höglund. Av verksamhetsberät-
telsen framgick att medlemsantalet 
hade ökat med 14 personer och är 
nu 528. Största diskussionen kom att 
gälla medlemsavgiften. Årsmötet be-
slutade att höja den med 20 kronor 
från och med 2012.  Axel Sager 
valdes som ny ersättare i styrelsen. 
Ny i valberedningen blev Eva Jöns-
son.

Efter förhandlingarna gjorde Re-
fräng & Co bestående av Gunil-
la Hansen och Kent Jonasson från 
Kareby ett bejublat framträdande. 
Deras melodiradiorepertoar upp-
skattades mycket.

Därefter följde information om 
vårens program. Närmast är en träff 
för nya medlemmar på Björkliden 
den 23 februari.

Ale Allvetare återkommer den 21 
mars. En vårfest arrangeras den 25 
mars och alla medlemmar över 85 år 
bjuds in till en träff den 27 april.

Ann-Marie Ahlgren startar en 
ny konstcirkel och svarar även för 
en resa till Holland i början av maj. 
Dessutom kan man delta i cirklar i 
datakunskap, litteratur, vardagsju-
ridik och vinkunskap. Det pågår en 
kurs om stormaktstiden och en resa 
till Baltikum är planerad i septem-
ber. 

Stavgången på Dammekärr börjar 
den 28 februari. Kultur- och natur-
vandringarna startar den 18 mars 
med en vandring i Ytterby. 

Boule spelas i Alafors tisdagar 
och torsdagar. 46 medlemmar hade 
lämnat in motionskort och redovisat 
hela 18 600 aktivitetstillfällen. Sex 
stycken vann priser.

Som representant för styrelsen 
tackade Ann-Marie Ahlgren Hans 
Åström med en blomma som er-
känsla för det fina jobb, som han 
lägger ner som föreningens ordfö-
rande.

Efter kaffe och smörgås avsluta-
des årsmötet med dragning på lot-
terierna. Slutligen hälsades alla väl-
komna till månadsmötet i Service-
huset, Bohus, den 9 mars.

Lennart Mattsson

Välbesökt SPF-årsmöte
SPF Alebygden har hållit årsmöte. Från vänster ses Lennart Mattsson, Daniel 
Höglund och Hans Åström.                Foto: Christer Lindahl

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 3-stjärnigt hotell i Blekinge

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

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x 3-rätters middag
•  1 flaska mousserende 

vin

Guö Värdshus  
Det exklusiva och traditionsrika 
Guö Värdshus är den perfekta plat-
sen om ni behöver tid för er själva 
samt lugn runt omkring er. I denna 
idylliska herrgårdsmiljö blir man 
som gäst väl omhändertagen och 
ni kommer att kunna njuta av några 
avkopplande semesterdagar med en 
utsökt middag i den välrekommen-
derade restaurangen där även utsik-
ten över skärgården är i en klass för 
sig. Smaka gärna på värdshusets 
10-15 egna viner som noggrant 
blivit utvalda från vinslott i Alsace 
och Sydspanien. Om det är utflyk-
ter ni vill ha så bege er ut i den rika 
mångfalden i Blekinges natur: Djupa 
bokskogar, glittrande sjöar, fiskrika 
vattendrag, röda trähus och skär-
gårdsidyll med öar och holmar. 

Ankomst: Fredagar 1/4-17/6 samt 
valfri i påsk 20-23/4, Kristi himmels-
färd 1-3/6 och pingst 10-11/6 2011.

Upptäck alperna 
& Hinterglemm

Hotel Hinterglemm  
Ert hotell är ett utmärkt utgångspunkt 
för en familjesemester där ni tillsam-
mans kan åka på upptäcktsfärd i det 
betagande österrikiska alplandska-
pet. Här bor ni i lägenhet med egen 
balkong och får dagens första och 
sista måltid serverat i omgivningar 
där barnfamiljer känner sig välkom-
na. Tar ni bergbanan Reiterkogelbahn 
(100 m) upp till höjderna så kan ni 
njuta av den storslående utsikten. 
Platsen är ett rent paradis för vand-
rare och mountainbike-entusiaster, 
här fi nner man många turer och sti-
gar - där även barnen kan vara med. 
Ni har dessutom en riktigt bra bas 
för utfl ykter till många av Österrikes 
populäraste sevärdigheter som t.ex. 
panoramavägen Grossglockner 
Hochalpenstrasse, som startar i sta-
den Fusch (43 km) och snirklar sig in 
i området omkring Österrikes högsta 
berg Grossglockner. 

Pris per person i dubbelrum

1.499:-

Pris per lägenhet 

3.549:-

8 dagars semester på 3-stjärnigt hotell i Österrike

Bo på idylliskt 
värdshus

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

Extranatt inkl. 
frukostbuffé

Endast 599:-

Guö Värdshus

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

Vistelsen inkluderar endast slutstädning.

Ankomst: 
Lördagar 4/6-20/8 2011.

BRA BARNRABATT 

• 7 övernattningar
• 7 x frukostbuffé
•  7 x 3-rätters middag/

buffé
•  1 JokerCard upplev-

elsepass (inkl. entré 
till bl.a. linbanor, 
badlandet i Saalbach, 
simhall, rabatt på 
sevärdheter m.m.)

Hotel Hinterglemm

Foto:  Region Blekinge

OBS: Kuravgift är inte inkluderat och skall 
betalas direkt på hotellet mot en avgift på 
1,20 EUR per person per dygn.

GÖTEBORG. Årets Båt-
mässa är invigd.

På plats, minst lika 
självklara som de skryt-
samma lyxbåtarna, är 
Repslagarmuseet från 
Älvängen.

– I år försöker vi mark-
nadsföra museet och 
repslagarbanan extra 
mycket, säger museichef 
Börje Johansson. 

Repslagarmuseet passade på 
att under fredagens VIP-kväll 
uppmärksamma Tore Strand, 
vd vid det stora norska repsla-
geriet Timm.

– Vi har valt att utse Tore 
Strand till hedersmedlem i för-
eningen Bevara Repslagarba-
nan för hans generösa insatser, 
då han bland annat har skänkt 
oss dukt- och repslagningsma-
skiner som kompletterar vår 
produktionslinje från 1960-
talet som vi just nu bygger upp, 
berättar Börje Johansson.  

I samband med Carlmarks 
konkurs 2004 träffade fören-
ingens styrelse Tore Strand, 
vars företag ropade in ett fler-
tal maskiner på auktionen. Han 
lovade då att de en dag skulle få 
återvända till museet i Älväng-
en. Den dagen har nu kommit 
och Strand betalade till och 
med frakten från Slovakien, där 
de har tjänstgjort en tid.

Vice ordförande i förening-
en, Hugo Wallberg, hälsa-
de välkommen och kommu-
nalråd Mikael Berglund (M) 
berömde i sitt tal repslagar-
nas arbete med att marknads-
föra Ale kommun. Båtmässan 
pågår till söndag 13 februari.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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VÅRA ÖPPETIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22

VARMT
VÄLKOMNA!

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

Lika givna som Båtmässan själv

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 film 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?
– Vi hjälper dig! - Snabbt och enkelt! –

Föreningen Bevara Repslagarbanan presenterade och uppvaktade sin senaste hedersmedlem. 
Det blev verkställande direktören för det stora norska repslageriet Timm, Tore Strand, som 
hade äran att mottaga diplom och en vacker knoptavla av Börje Johansson och Bernt Lars-
son.

Flottans Män från Göteborg bjöd på musikalisk underhåll-
ning.



alekuriren  |   nummer 5  |   vecka 6  |   201124

SKEPPLANDA. Workshop i textilt 
återbruk har startats upp i Skepp-
landa bibliotek.

Ett tiotal deltagare kom till den 
första träffen som hölls i torsdags.

– Vi skapar nytt av gammalt mate-
rial, förklarar cirkelledarna Lena 
Frantzén och Ann-Catrin Dafgård.
Det är den gamla tidens syjunta det handlar 
om. Deltagarna har med sig sitt egna mate-
rial, tyg som inhandlats på second hand eller 
som av någon anledning bara blivit liggande 
hemma i garderoben.

– Detta ligger i tiden. Ideologiskt och 
moraliskt känns det helt rätt. Vi återvänder 
material som annars går till spillo, säger Lena 
Frantzén.

Några skapar konst, andra bärbara plagg. 
Den gemensamma nämnaren för cirkelmed-
lemmarna är kreativitet och social samvaro.

– Vi kommer att träffas varannan torsdag 
(jämna veckor) under fyra veckors tid. Det är 
möjligt att vi förlänger cirkeln. Det är upp till 
deltagarna, avslutar Ann-Catrin Dafgård.

Här blir 
gammalt 
som nytt
– Workshop i textilt återbruk

I torsdags var det premiär för Studieförbundet Vuxenskolans workshop i textilt återbruk.

Med hjälp av gamla tyger skapas nya plagg. 
Fikastunden är dessutom ett självklart 
inslag.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda
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www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Vi träffas: 
 Alla åldrar 
Kvällsmat på plats: 
 Soppa och bröd, kaffe och tårta.
Trivsam samvaro: 
 Kanske du lär känna en ny granne?
Pyssel:
 Gör ett kort inför 
 Alla hjärtans dag 
 till någon du gillar.
Lekrum för de små.
Självkostnadspris! Ingen anmälan!

Fest
Starrkärrs församlingshem  
torsdagen den 10 feb. 17.00-20.00
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Starrkärrs Röda Kors inbjuder till

ÅRSMÖTE
Tisdag 22 feb kl 19.00
Dagcentralen i Älvängen

Program:
Sedvanliga mötesförhandlingar 

Förtäring 
Lotterier

Varmt välkomna!
Styrelsen.

I SKEPPLANDA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Hörselskadades Riksförbund
08-457 55 00, www.hrf.se

Har alla börjat prata 
otydligt?

Nödinge församling
Onsd 9 februari kl 10, 
Nödinge kyrka Vardagsguds-
tjänst R Bäck. 13 februari 
6:e ef Trettondag jul kl 11, 
Nödinge kyrka Mässa H. 
Hultén Söndagsskola. Kl 13, 
Surte kyrka Finsk Gudstjänst 
Satu Rekola. Kl 15, Bohus 
Servicehus Gudstjänst E 
Friman. Kl 17, Surte kyrka 
Gudstjänst E Friman. Månd 
14 februari kl 18.30, Nödinge 
församlingshem Mässa R 
Bäck. Tisd 15 februari kl 11, 
Trollevik Gudstjänst  R Bäck.

Älvängens missionskyrka
Onsd 9/2 kl 15.30, Konfi r-
manderna. Kl 18, Konfaför-
äldramöte. Ale-Älvdalens 
begravningsbyrå. Torsd 
10/2 kl 15, RPG:s årsmöte 
i Smyrnakyrkan. Kl 18.30, 
Tillsammans i bön. Kl 
19.30, Samling för guds-
tjänstledare och kyrkvärdar. 
Sönd 13/2 kl 11, Gudstjänst 
Anita Larsson. Kl 18, Tonår. 
Månd 14/2 kl 18.30, Scout. 
Tisd 15/2 kl 10-13, Tisdags-
café. Kl 18, Smultron övar. 
Torsd 17/2 kl 15, Andakt 
på Vikadamm. Kl 18.30, 
TIllsammans i bön.

Surte missionskyrka
Onsd 9/2 kl 15, Onsdags-
träff för alla. Bilder från 
Baltikum. Kl 18.30, Tonår. 
Sönd 13/2 kl 17, Guds-

tjänst Gunborg & Börje 
Tingbratt. Bildspel. Sång: L 
Andresen. Kyrkkaffe. Månd 
14/2 kl 19, Musikkåren. 
Tisd 15/2 kl 18.30, Scout. 
Onsd 16/2 kl 18.30, Tonår.
www.surtemissionskyrka.se

Starrkärr - Kilanda
församling
Onsd 9/2 Starrkärrs kyrka 
kl 9.30, Vardagsgudstjänst 
Nilsson. Starrkärrs kyrka kl 
19, Välkommen till Starr-
kärrs kyrka för en gemen-
sam bönestund för försam-
lingen. Torsd 10/2 Nols 
kyrka kl 18.30, Veckomässa 
Nordblom. Sönd 13/2, 6 
e trettondedagen Kilanda 
kyrka kl 9.30, Gudstjänst 
Nordblom. Nols kyrka kl 11, 
Mässa Nordblom. Älvängens 
kyrka kl 11, Mässa Renny 
Olausson. Månd 14/2 Nols 
kyrka kl 14, Café brödhuset! 
Välkommen in på en fi ka 
och nåt gott till.

Smyrnaförsamling
i Älvängen
Tisd 8 jan kl 8-9, Bön. Onsd 
9 jan kl 19.30, Smyrnakören 
övar. Torsd 10 jan kl 10-
12.30, SmyrnaCaféet. Kl 15, 
RPG:s årsmöte. Kl 18.15, 
Hobby (7-12 år). Lörd 12 
jan kl 10-13, Second Hand 
& Café. Sönd 13 jan kl 11, 
Gudstjänst, Marie Nordvall. 
Nattvard. Kyrkkaffe. Tisd 

15 jan kl 8-9, Bön. Kl 14, 
Bibelsamtalsgrupp.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, 
Isacson. Tisd kl 8:30, Mässa 
i församlingshemmet. Onsd 
kl 18:30, Mässa, Kristens-
son. Fred kl 18 Mässa, Kris-
tensson. Kl 19, Ekumenisk 
bön och lovsång, försam-
lingshemmet.

Guntorps missionskyrka
Onsd 9 febr kl 18.30, 
SpårarScout & Upptäck-
arScout. Onsd 16 febr, 
SPORTLOVS-TONÅR.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 13 febr 
kl 10, Familjegtj Broman. 
Hålanda sönd 13 febr kl 
12, Familjegtj Broman. S:t 
Peder sönd 13 febr kl 10, 
Mässa Skredsvik. Tisd 15 
febr kl 18, Kvällsmässa samt 
fördjupningskväll. Ale-
Skövde sönd 13 febr kl 12, 
Mässa Skredsvik, kyrkkaffe. 
Tunge sönd 13 febr kl 17, 
Gudstjänst Skredsvik.

Bohus Pingstkyrkan
Onsd 9/2 kl 19, Bibelläning 
sång o bön. Sönd 13/2 kl 13, 
Leif Karlsson o sång Onsd 
16/2 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

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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Wiola Ohlson, Nödinge har 
avlidit. Född 1914 och efter-
lämnar dottern Anita med 
familj som närmast sörjande.

Britt-Marie Olsson, 
Äskekärr har avlidit. Född 
1940 och efterlämnar sam-
bon  Kenneth och dottern 
Susanne med familj som 
närmast sörjande.

Rune Aronsson, Surte har 
avlidit. Född 1923 och efter-
lämnar dottern Agneta med 
familj som närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Kerstin Blomquist. I 
Bergsalen, Kungälv hölls 
tisdagen 1 februari  begrav-
ningsgudstjänst för Kerstin 
Blomquist, Nol. Offi ciant 
var komminister Andreas 
Pervik.

Christer Landgren. I 
Skepplanda kyrka hölls 
onsdagen 2 februari begrav-
ningsgudstjänst för Christer 
Landgren, Älvängen. Offi ci-

ant var kyrkoherde Vivianne 
Wetterling.

Kjell-Arne Svensson. I 
Starrkärrs kyrka hölls onsda-
gen 2 februari begravnings-
gudstjänst för Kjell-Arne 
Svensson, Alafors. Offi ciant 
var komminister Per-Martin 
Andersson.

Charles Josefsson. I Surte 
kapell hölls torsdagen 3 

februari begravningsguds-
tjänst för Charles Josefsson, 
Surte. Offi ciant var kyrko-
herde Harry Hultén.

Najda Svensson. I Starr-
kärrs kyrka hölls fredagen 4 
februari begravningsguds-
tjänst för Najda Svensson, 
Nol. Offi ciant var kommi-
nister Mikael Nordblom.

Döda

Vår Kära

Wiola Ohlson
* 21 mars 1914

har i dag lämnat oss.

Nödinge
26 januari 2011

ANITA och JAN-ÅKE
Patrik och Ulrika

Hillevi, Ottilia
Mattias och Marika

Elina, Hugo

Det kom en dag en  
stilla vind

Som smekte ömt Din 
trötta kind

Liksom ett ljus som 
blåstes ut

Din levnadsdag har  
nått sitt slut

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen 24

februari kl. 13.00 i
Nödinge kyrka. Efter

akten inbjudes till
minnesstund hos Anita
och Jan-Åke. O.s.a till

Ale Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast

måndagen 21 februari.

Min älskade lille Pappa
Vår käre Svärfar

och Morfar

Rune Aronsson
* 27/1 1923

har i dag stilla insomnat
och lämnat oss, bröder,
övrig släkt och vänner i

stor sorg och saknad

Surte
30 januari 2011

AGNETA och
PER-ARNE

Niklas och Mami
Sofia

Det gick en gammal 
odalman och sjöng på  
åkerjorden

Han bar en frökorg i sin 
hand, och strödde 
mellan orden

för livets början och 
livets slut

sin nya fröskörd ut
Han gick från              

soluppgång till 
soluppgång

Det var den sista 
dagens morgon

Jag stod som harens 
unge, när han kom

Hur ångestfull jag var 
inför hans vackra 
sång!

Då tog han mig och 
satte mig i korgen

och när jag somnat, 
började han gå

Döden tänkte jag mig 
så

Bo Setterlind

Du fattas oss

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen
17 februari kl. 13.00 i

Surte kapell. Efter akten
inbjudes till minnesstund

i församlingshemmet.
Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå
tel. 031-98 32 50 senast
tisdagen 15 februari.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Barncancerfonden tel.

020-90 20 90.

Ett varmt tack till
Hemtjänsten Surte samt

Avd 1, Kungälvs sjukhus.

Min underbara
Livskamrat och

Själsfrände
Min lilla fina Mamma

och världens bästa
Mormor

Britt-Marie
Olsson

* 15/12 1940

har i dag stilla somnat in
och lämnat oss i

stor saknad.

Äskekärr
28 januari 2011

KENNETH
SUSANNE

Rasmus

Du har lämnat oss i ett
stort tomrum av
saknad

Du gav oss glädje och
kärlek i livet

Du var en fantastisk
person som vi
beundrade för den
styrka Du hade

Det finns ingen i
världen som Du

Mor lilla mor
vem är väl som Du,
ingen i hela världen

Begravningsakten äger
rum torsdagen 10
februari kl. 11.00 i
Starrkärrs kapell.

Försvunnen

Har någon sett mig?
Jag försvann från Träd-

gårdsvägen, Älvängen, den 
29/1 2011. Jag är en liten 
honkatt på nio månader. 
Helsvart och med gula 

ögon. Jag har tyvärr tappat 
mitt halsband. Om du har 
sett mig så var vänlig och 

kontakta min ägare David. 
Hittelön utlovas.

tel. 0708-84 37 97
el. 0303-74 93 24

Har någon sett Busan?
Hon är en liten honkatt, 
ungefär 9 mån gammal. 
Försvann den 31/1 ifrån 

Skår Övre i Hålanda. 
Snälla titta i era garage, 

förråd el liknande ställen.
 Kan vara något skygg.

(även om ni sett henne död)
tel. 0303-33 81 00

All uppvaktning före, på och 
efter min födelsedag undan-
bedes.              Karin Svensson

Älvängen

Ett stort och varmt tack till 
mina vänner och grannar 
som på olika sätt hjälpte mig 
och visat omtanke i sam-
band med min fallolycka.

Hasse Karlsson

Tack

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes. 
Bortrest. Christine Augustsson
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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

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

BILAR KÖPES
Suzuki samurai 410 , 413
defekta eller ombyggda.
tel. 0706-09 50 44

SÄLJES

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

2 st svarta kattungar. 12 veckor 
önskar komma till nya goda hem
tel. 0303-33 82 49

Vitvaror säljes. Kyl & frys. 179cm 
höga. Electrolux, 3200:-. Inbygg-
nadsugn, electrolux, 1700:-. Disk-
maskin, Miele Exclusive. Eco 
prog, 1500:-. Allt är 5 år gammalt. 
Paketpris: 5500 :-.
tel. 0736-79 20 78

Toyota Starlet -97. 22300 mil. 
Ingen rost. Besikt 11011 OK. S + V 
däck. 1 ägare. Pris: 13000:-
tel. 0736-92 44 54

UTHYRES

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

Lgh uthyres i Bohus. Andra 
hand min. 1år. Från 4/4. BR, 2:a, 
69kvm. Hyra 6000kr/mån. Garage 
och P-plats finns.
tel. 0705-69 33 40
Peter

ÖNSKAS HYRA

Uthyres 2:a 65m2 i Surte cen-
trum. Inflyttning 1/5.
tel. 031-98 31 28
el. 0704-32 28 14

ÖNSKAS HYRA

Familj med ordnad ekonomi 
söker hus att hyra under längre 
period. Områden Nol-Alafos-
Älvängen med omnejd.
Goda referenser finns. Hör gärna 
av er till:

tel. 0735-21 41 13   Josefine
el. 0708-30 02 12   Kalle

Garage eller föråd önskas hyra 
snarast.
tel. 0303-22 97 36
el. 0703-32 97 36

SÖKES

Lägenhet. 2:a (alternativt 1:a) 
sökes i Älvängen, Alafors eller 
Nol.
tel. 0765-72 72 09

ÖVRIGT

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

Global jord-healing varje full-
måne kl. 20.00-20.30.
19/1, 18/2, 19/3, 18/4, 17/5, 15/6. 
Info via:
moderjordmatverket@gmail.
com

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
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

Hyr65plus.se
Använd rotavdraget - 50%
Bygg, måleri,tapetsering, golv, 
el-behörighet, städ, trädgård 
m.m. Innehar f-skatt sedel.
Ring:
tel. 0738-14 04 57

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

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

Electra El
Elinstallationer, service, felav-
hjälpning.
tel. 0702-69 62 98
Janne

Sportlvosaktivitet
Dagridläger på Ale gård med 
shetlamdsponnier. 12-20/2 kl 
10-13. 6-12 år.
Mer info www.alegard.se
tel. 0706-22 02 55
Annica

Skogsarbete utföres.
Motormanuell avverkning, gall-
ring och röjning.
tel. 0737-36 58 24
Robert

Hushållsnära Tjänster. 
Flyttstäd. Privat & Företag.
Rebbens Städservice AB
Tel. 0303-74 70 02
Mob. 0703 - 65 66 24

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.

övriga 
tjänster

övriga 
tjännnssstttteeerrrrrr

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaggggggggaaaaaaaggggggggaaaaaaggggggggggggggggggggggggggggggggggggiiiiiiggiiiiii aaaaaaaaaaaiiiiiiiiirigaiiiiövrigövriggggggggggöööööööövvvv iiiirrrröövvvvvvrrrrövrig
ttt äääääääätjän

gg
tjänjjjjjäätjtj nnnnnntttttt nnnnnnäääät ääääääää

ggggggggggg
ääää
ggg

ääjjtjännn

Grattis 
Lina Glans

på 13-årsdagen 13/2
Älskar dig!
Mormor

Min BFF
Jessica

fyller 25 år den 10/2! Jippie!
Älskar dig massor

många grattiskramar från
Sarina med familj

Grattis
Malin

på 7-årsdagen 
den 11 februari.

Många grattiskramar från
Mamma, Pappa & Agnes, 

Mormor, Morfar

Christoffer
20 år, 9 februari 2011

Stort Grattis!
önskar Farmor

Grattis vår goa
Ellen

7 år den 11 feb.
Kram Farmor, Mormor & 

Morfar

Lillkråkan har blivit 1 år
Grattis
Julia
önskar

Mormor & Morfar

Grattis vårt
älskade charmtroll

Novalee
på din 1-årsdag 8/2

önskar
Mamma & Pappa, Farmor & 

Farfar, Mormor & Mats

Vi vill gratulera våra
två goa killar.

Milton
som fyllde 1 år den 27/1, och

Rasmus
som fyller 12 år den 17/2

Många goa grattiskramar från
Nelly, Ronia, Mamma & 

pappa-Magnus

Grattis världens bästa
Ronja

som fyller 7 år idag 9/2!
Puss & kram pysselgumman

önskar
Mamma, Pappa, 
Rebecka & Rosalie

Våran älskling
Benjamin Hallgren

fyller 1 år den 29/1.
Grattis! Vi älskar dig.

Mamma & Pappa

Veckans ros 
Hej jag heter Saga. Jag 
vill ge veckans ros till min 
farmor Anita Johansson och 
min farfar Lennart Johans-
son i Alafors. Tack för att ni 
finns och att ni alltid ställer 
upp.

Kram Saga
med familj

Till doktor Ken Pedersen 
på Skepplanda vårdcentral 
för trevligt bemötande. Änt-
ligen en doktor som bryr sig 
om sina patienter. Hoppas 
han får vara kvar!

Mattias Olausson
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT
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SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

6 2 8 9
1 5 6 3 4

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

6 5 1

2 5 4
1 8 7 9 2

7 6 1 3
4 2 7

5 7 8
6 9 3 1

3 9
9 8 2 4 5 1

1 4 7 8 6

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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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 

KR
/MÅN

TRÄNA ALLA AKTIVITETER


