
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

F99/01 Måndag 17:00-18:30
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.

11:45 Dam div3  NSK – HK Varberg

Veckans matcher
Nödinge Sporthall Söndag 20 Februari

Sugen att prova på handboll? 
Kolla in vår hemsida 
www.klubben.se/nodingesk
för träningstider och 
kontaktpersoner .
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BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 
8 feb deltog 9 par. Medel var 72 
poäng och följande par place-
rade sig över medel:
1. Rune Ögren/Karl-Eric Nilsson   82
2. Arnold Ivarsson/Kåge Samuelsson  80
3. Ingrid Andersson/Ronny Andersson   77
4. Elsa Persson/Rikard Johansson    76

FOTBOLL
Träningsmatch
Floda BoIF – Ahlafors IF 0-0

Allsvenskan södra
Gripen/Trollhättan – 
Ale-Surte 8-5 (1-3)
Mål Ale-Surte: Johan Malmqvist 3, 
Johan Grahn och Robin Mohlén.
Matchens kurrar: Felix Nyman 3, 
Markus Hillukkala 2, Alexander Wet-
terberg 1.

Ale-Surte – Lidköping 7-3 (4-0)
Mål Ale-Surte: Johan Grahn 3, Erik 
Olovsson 2, Jens Samuelsson
Fredrik Rexin. Matchens kurrar: 
Johan Grahn 3, Fredrik Rexin 2, Erik 
Olovsson 1.

Gais Bandy 19 130 31
Ale-Surte BK 19 65 28
IFK Motala 19 38 28
Gripen/Trollhättan 19 29 24
Tranås BOIS 19 24 23
Lidköpings AIK 19 4 20
Nässjö IF 19 -16 19
Blåsut BK 18 5 18
Jönköping 18 -25 16
Otterbäckens BK 19 -78 8
Mosseruds GOIF 19 -82 6
Åtvidaberg               19      -94         5

Div 3 västsvenska västra
ÖHK 2002 – Ale HF 24-36 (10-14)
Mål Ale: Joakim Samuelsson 10, 
Hafstein Hafsteinsson 7, Mikael Fors-
berg 4, Michael Strigelius 4, Niklas 
Ericsson 3, Andreas Johansson 3, 
Fredrik Johansson 2, Fredrik Berg-
gren 2 och Christoffer Engström 1. 
Matchens kurrar: Joakim Samuels-
son 2, Torbjörn Mattsson 1.

IK Nord 19 152 36
Rosendals IK 19 182 34
Fjärås HK 19 108 29
Hisingen/Backa 19 74 27
Rya HF 19 -15 20
Ale HF 19 24 19
IK Baltichov 19 -34 14
BK Banér 19 -66 12
ÖHK Göteborg 19 -80 12
ÖHK 2002 19 -113 12
Jugo Swed 19 -111 8
Majornas IK 19 -112 5

Division 2 Göteborg damer
Ale IBF – Lindås 8-7 (5-4, 1-0, 2-3)
Mål Ale: My Hjelm 2, Jennie Hedberg 
2, Lena Lönnroth, Leoresa Haklaj, 
Sandra Augustsson, Emmelie Söder-
gren. Matchens kurrar: My Hjelm 3, 
Leoresa Haklaj 2, Lisa Persson 1.

Ale IBF 15 39 35
FBC Lerum 14 34 31
Sportlife Kungälv 14 14 28
IBK Göteborg 14 32 26
Lindås BK 15 6 26
Lindome IBK 15 -11 20
Grundsunds IF 14 -11 15
Pixbo Wallenstam 13 -8 12
Guldhedens IK 15 -29 11
Floda IBK 15 -66 4

TROLLHÄTTAN. Gripen/
Trollhättan borta blev 
för svårt.

Hemmalagets envisa 
lyrbollar var ingen 
höjdare för Ale-Surtes 
försvar.

Trots förlusten lever 
Vildkatternas dröm om 
elitserien.

Ale-Surte reste till Troll-
hättan för att ordna största 
tänkbara dramatik inför fre-
dagens möte med Gais. En 
bortaseger hade inneburit 
att Vildkatterna i händelse av 
vinst mot de grönsvarta hade 
kunnat segla upp som seriele-
dare. Nu måste laget istället 

ha hjälp av Blåsut eller Jönkö-
ping som båda har Gais kvar 
att möta. 

Det såg länge positivt ut 
för Ale-Surte i fina Slätt-
bergshallen i Trollhättan. 
Johan Malmqvist förvaltade 
ett straffslag redan efter en 
minut. Johan Grahn ökade 
på till 2-0 efter att ha spe-
lats fram av Fredrik Rexin. 
Hemmalaget redcuerade, 
men strax därefter gjorde 
Malmqvist sitt andra mål för 
dagen då han satte ett hörn-
slag till 3-1.

– Vi spelade bra de första 
25 minuterna, så länge vi 
orkade helt enkelt. När vi inte 
förmådde sätta press på dem 

fick de spela sin djupledsban-
dy och till sist gick bollarna 
fram, summerade surteträ-
naren Peter Rönnqvist och 
fortsatte:

– Vi har spelat med en tunn 
trupp sedan jul och flera av 
spelarna är 
dessutom 
småskadade. 
Kalle Ahl-
gren säger 
att han inte 
har ont, men det syns lång 
väg i hans skridskoåkning att 
det tar emot. 

I andra halvlek tog Gripen 
över. Ale-Surte fick allt större 
problem att freda sitt mål. 
Lyrbollarna ställde till stora 

Aj, aj, aj!!!

A
rk

iv
b
il
d
: 
P

er
-A

n
d
er

s 
K

lö
v
er

sj
ö

BANDY

HANDBOLL

INNEBANDY

Johan Grahn visar storform, men mot Gripen/Trollhättan räckte inte det. Lidköping avfärdades däremot enkelt i tisdags.

- Älska handboll

��������������

www.klubben.se/alehf

Älvängen kulturhus
kl 12.30   sön 20 feb
ALE HF - ÖHK Göteborg

����������������

– Svårt läge för Ale-Surte efter förlust
bekymmer för surteförsvaret.

– Vi hade ingen motmedel 
och vi gjorde dessutom några 
enkla misstag i försvarsposi-
tion. Framåt var vi inte heller 
särskilt bra. Vi kom aldrig in 
i matchen efter paus, sucka-

de en besvi-
ken lagkap-
ten, Fredrik 
Korén.

Lag-
ledningen 

menade att utvecklingen i 
andra halvlek var en konse-
kvens av ett lag som sedan 
årsskiftet gått runt på en allt 
för tunn trupp. Det håller inte 
lagkaptenen med om.

– Det är klart att vi är 
slitna, men jag tror inte att 
vi är hårdare drabbade än 
andra. Visst är truppen lite 
tunn och skador har medfört 
att vi som spelar har fått spela 
mer. Tycker ändå inte att 
det avgör lördagens match, 
menade Korén.

En kvart efter paus kvit-
terade Gripen för första 
gången, men Robin Mohlén 
återgav Ale-Surte ledningen 
sju minuter senare. Glädjen 

blev kortvarig. Gripen kvit-
terade på nytt en kvart före 
slutet och efter det tog hem-
malaget över totalt. Gripen 
gjorde tre mål på sex minuter.

– Vi visste vad som gällde, 
men klarade inte uppgiften 
idag. Nu får vi ladda batte-
rierna på nytt. Seriesegern 
är teoretiskt sett möjlig, men 
framför allt handlar det om 
att rädda andraplatsen. Jag 
hoppas alla är tillgängliga på 
fredag. I dagsläget är det bara 
Andreas Linde som fortfa-
rande inte ens kan träna.

Vad har ni lärt från för-
lusten på Heden?

– Ingenting, eftersom vi 
inte ens var närvarande på An-
nandag jul. Turbulensen som 
rådde i och runt klubben då 
gjorde att vi inte var mentalt 
förberedda, ändå gjorde kil-
larna en klart godkänd insats. 
Det vi kommer att trumma in 
är att inte förlora bollen på 
mittplan, svarar Peter Rönn-
qvist.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

BANDY
Allsvenskan södra
Gripen/Trollhättan – Ale-Surte 8-5 (1-3)

BOHUS. Seriefinal mot 
Gais på fredagkväll.

Det är bäddat för 
en sagolik bandy- och 
publikfest i Ale Arena.

– Det är säsongens 
höjdpunkt och slår vi 
dem är seriesegern 
fortfarande inom räck-
håll, säger lagkapten, 
Fredrik Korén.

Det såg ut att kunna bli 
en direkt avgörande match 
mellan Ale-Surte och Gais, 
men förlusten mot Gripen/
Trollhättan gör att götebor-
garna har tre poängs för-
språng. Matchen är ändå 
ytterst viktig för båda lagen. 
Gais kan säkra seriesegern 
och Ale-Surte måste vinna 
för att hålla Motala bakom 
sig.

– Vi ska göra allt för att 
vinna och jag är övertygad 
om att vi har en bra chans. 
Nu gäller det att vi biter ihop 
och tänker positivt, säger 
Fredrik Korén.

Han har redan segerre-
ceptet klart för sig.

– Vi måste fokusera de-
fensivt, stänga ytor och 
ställa om snabbt. Det krävs 
ett grymt hårt jobb och en 
100%-ig inställning, men 
den får man gratis när Gais 
står på andra sidan. Vi har 

Ale Arena rustar för publikinvasion
– Gais på fredag är årets höjdpunkt

ALLSVENSK SERIEFINAL

Ale Arena
Fredag 18 februari kl 1900

vs
GAIS

ALE-SURTE BK

Matchvärd: �����������������������������

fortfarande mycket att spela 
om. Vinner vi lever drömmen 
om serieseger, i annat fall har 
vi kvalplatsen att kriga om. 
Matchen mot Gais är i alla 
avseenden väldigt betydelse-
full, menar Korén.

I Gaislägret är stämning-
en på topp. Nämnde Korén 
behövde inte vänta länge på 
att få några uppmuntrande 
ord från brorsan Henrik som 
tillhör nyckelspelarna hos de 
grönsvarta.

– Klart han var glad, men 
vi är snälla mot varandra och 
han förstod min besvikelse. 
Det ska bli skoj att mötas i 
Ale Arena. Vi gläds med var-
andra och har en bra relation, 
berättar Fredrik Korén.

Drabbningen lagen emel-
lan har alla förutsättningar 

att bli en publikfest av bästa 
märke. I Ale Arena har man 
laddat för invasion.

– Det vore kul om vi kunde 
nå över 1000 personer. Vi har 
förberett oss väl och hoppas 
kunna bidra publiken med 
god service. Intressant att se 
om valet av speldag är rätt, 
säger Ale-Surtes kanslist, 
Ingvar Janebrink.

Det gällande publikrekor-
det i Ale Arena är 1986, från 
Annandagsderbyt mot IFK 
Kungälv 2007, men på fredag 
finns det möjlighet att sätta 
ett nytt. Magnus Muhrén 
och Gais dragningskraft från 
Göteborg avgör.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ
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HÅLANDA. Gunilla 
Wallengren åkte till 
Handikapps-VM i Nya 
Zeeland med ambitio-
nen att knipa åtmins-
tone någon medalj.

Så blev inte fallet.
– Det ville sig inte, 

konstaterar Gunilla 
utan att låta alltför 
uppgiven.

Knappt hade Gunilla Wal-
lengren hunnit kliva av 
planet i Nya Zeeland förrän 
hon drabbades av en förkyl-
ning.

– Jag vill inte skylla på 
något, men det är klart att 
förkylningen hade inverkan 
på min prestation, säger 
Gunilla.

Hålandatjejen gick till 
final på samtliga tre dis-
tanser hon ställde upp på; 

800, 1 500 och 400 meter. 
Placeringarna blev i tur och 
ordning 7:a, 8:a och 5:a.

– Mitt bästa lopp gjorde 
jag på 400 meter och det 
var den distansen som jag 
hade minst förhoppningar 
på. Det blev en positiv 
överraskning.

Vad tar du med dig 
från Nya Zeeland?

– Det var ett speciellt 
äventyr vill jag lova. Det 
är inte varje dag som man 
får åka till andra sidan jord-
klotet. Rent idrottsmässigt 
vet jag vad jag behöver för-
bättra om det ska bli med-
aljer på OS i London 2012. 
Starten är det jag tänker 
fokusera på i mina fort-
satta förberedelser, avslutar 
Gunilla Wallengren.

JONAS ANDERSSON

Ingen VM-medalj till Wallengren

Gunilla Wallengren fick ingen medalj med sig hem från VM 
i Nya Zeeland. Det blev en femteplats som bäst på 400 
meter.                                       Arkivbild: Jonas Andersson

ALAFORS. Lisa Ek, all-
svensk fotbollsspelare i 
Kopparbergs/Göteborgs 
FC, besökte Sjövallen i 
onsdags kväll.

Inte för att spela fot-
boll, men för att inspi-
rera Ahlafors IF:s flick- 
och damspelare.

Budskapet var tyd-
ligt: Vilja är viktigare 
än talang!

Ahlafors IF har tagit ett 
samlat grepp för att försöka 
lyfta flick- och damfotbol-
len. Klubben har kontrakte-
rat en ny seniortränare inför 
säsongen, Warren Green, 
nyinflyttad engelsman med 
en spännande fotbollsbak-
grund. Ansvarig för damjuni-
orerna blir Christer Svens-
son med ett långt förflutet 
i klubben, först som spelare 
och därefter som ungdoms-
ledare.

– Det känns väldigt spän-
nande och vi går en intres-
sant framtid till mötes, tror 
Lena Rhodén Andersson i 
AIF:s damkommitté.

Motivation
Som ett led i årets förbere-
delser hade man i onsdags 
kväll bjudit in Lisa Ek att 
föreläsa om fotbollsspelarens 
vardag i med och motgång, 

konsten att motivera sig när 
det går tungt, att ta ansvar för 
sin egen utveckling, glädjen 
som den sanna motivationen 
och inte minst vinsten med 
att idrotta.

– Det är viktigt att kunna 
skicka med spelarna något 
mer än bra fysisk träning, 
säger Lena Rhodén Anders-
son.

Lisa Ek är 28 år gammal, 
ursprungligen från Stock-
holm men sedan sju år till-
baka bosatt i Göteborg och 
en av Kopparbergs/Göte-
borgs främsta spelare.

– Jag började spela fotboll 
när jag var sex år och även om 
det kan låta lite töntigt så var 
det kärlek vid första ögon-
kastet. Jag hade en dröm om 
att bli proffs i Milans herrlag, 
men den drömmen revide-
rade jag i 14-årsåldern när 
jag insåg att det inte skulle 
gå. Professionell fotbollsspe-
lare fick räcka.

Lisa har även ett förflu-
tet som elitseriespelare i 
ishockey (AIK) och SM-slut-
spel i bandy. Fotbollsmässigt 
har hon meriter från U19 
och U21-landslaget.

– Min erfarenhet är att det 
är lätt att motivera sig när 
det går bra, men det gäller 
att vara desto mer kreativ 
när det går tungt, förklarade 

Lisa.
Ahlafors IF:s spelare del-

gavs många goda råd och 
tips, att ha med sig i sin fort-
satta fotbollsutveckling. Lisa 
Ek är en god förebild som 
har tagit fasta på vad den 
före detta landslagsspelaren 

Victoria Svensson en gång 
uttryckte:

– Talang är ingenting, det 
handlar bara om vilja!

Lisa Ek föreläste på Sjövallen
– Vilja viktigare än talang

PÅ SJÖVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lisa Ek, allsvensk fotbollsspelare i Kopparbergs/Göteborgs 
FC, gästföreläste på Sjövallen i onsdags kväll där flick- och 
damspelare från Ahlafors IF fanns i publiken.

HAMMARÖ. Efter en stark 
gruppseger av Ale HF i steg 
3, med tre vinster av tre 
möjliga, gick resan den 4-6 
februari vidare till Hammarö 
utanför Karlstad för steg 4 
i Ungdoms-SM i handboll. 
Väl där väntade tufft mot-
stånd i form av Skuru, Eslöv 
och Hammarö.

I första matchen vän-
tade arrangörsklubben 
Hammarö, inledningen av 
matchen var väldigt trevande 
där båda lagen hade många 
nervösa grabbar som ville 
prestera på max. I slutändan 
visade det sig dock att Ales 
kondition och lagmoral 
var större och man lyckade 
vinna med 16-19.

Efter en första vinst så 
väntade Skuru i nästa match, 
där en vinst för Ale betydde 
avancemang då andra 
matcher hade gått deras väg. 
Men matchen skulle visa sig 

bli tuffare än vad många av 
Ales grabbar hade trott och 
man hamnade tidigt efter 
och låg under klart i halvlek 
med fyra bollar. Efter ett 
bra snack i halvlek kom Ale 
HF ut som ett nytt lag med 
ny energi och laget åt sig 
sakta ikapp och också förbi. 
Matchen slutade 22-20 i 
Ales favör. 

I tredje matchen var det 
gruppfinal mot tuffa Eslöv, 
där Ale efter en mycket bra 
start tappade fokus och ork 
ju längre matchen gick och 
det blev tyvärr förlust med 
23-19.

Efter två vinster och en 
förlust slutade Ale HF tvåa i 
gruppen och var nu klara för 
semi-off, en match där vinst 
betydde avancemang till 
steg 5 och en plats bland de 
8 bästa lagen i Sverige. Sent 
på söndagen, efter tre tuffa 
matcher, väntade Näsby som 

hade vunnit sin grupp som 
spelats parallellt. Det blev 
förlust med 34-18.

Direkt efter matchen 
var besvikelsen stor, men 
ganska snart insåg alla hur 
långt Ale hade kommit. Lilla 
Ale HF hade med minimalt 
spelarmaterial tagit sig fram 

bland de 16 bästa lagen i 
Sverige (Steg 1 innehöll 108 
lag). Med mycket talang och 
framförallt oändlig tränings-
vilja visar de här grabbarna 
att även små föreningar som 
Ale HF kan ta sig långt.

❐❐❐

Stark insats av Ale HF i Ungdoms-SM

Ale HF svarade för en bra insats när steg 4 i Ungdoms-SM 
avgjordes i Hammarö utanför Karlstad.

SPORTLOVS-
AKTIVITET!

Repslagarmuseet 0303-74 99 10
www.repslagarbanan.se

Alla barn bjuds 

på saft och 

bulle!!

”Slå rep med Bernt”
Tors 17 och fre 18 februari kl 11-14

Fri entré för barn och ungdom
Materialkostnad 20 kronor

Skepplanda 
Sportskyttar 
håller ordinarie

ÅRSMÖTE
Söndagen den 13 mars
kl 14.00 i klubblokalen, 

Hålanda.

Välkomna!�����������

ÅRSMÖTE
Torsdag 3/3 kl 18.00

i Nols företagscenter
Alla medlemmar 

hälsas välkomna!

www.alesimmarna.se

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
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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!

hö d hjäl d k i f i fö k i i å dhö 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

SPSP
JJa
-- A

FFe
-- A
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-- L
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-- M
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NÖDINGE. Ny seger, ny 
dramatik.

Ale IBF:s damer har 
kopplat greppet om 
division två.

Tre matcher återstår 
och i sista omgången 
väntar jagande 
serietvåan FBC Lerum.

Division två Göteborg för 
damer har utvecklat sig till 
ett välregisserat skräck-
drama. Unga Ale IBF med 
en snittålder på under 17 år 
toppar tabellen, en poäng 
före Lerum. Lagen drabbar 
samman i Lerum i den sista 
omgången.

– Det hade varit en fräck 
avslutning, men det hade 
varit ännu skönare att säkra 
seriesegern innan. säger 
Jerry Fri, assisterande trä-
nare för Ale IBF.

I lördags väntade Lindås 
hemma i gymnasiet. Gäs-
terna drabbades tidigt av en 
utvisning och det överlä-
get utnyttjade hemmalaget. 
Sandra Augustsson satte 
1-0, assisterad av tvåmåls-
skytten Jennie Hedberg 
som hade en lyckad dag på 
jobbet. Dessvärre lyckades 
Lindås replikera omgående. 
15 sekunder efter lednings-
målet kvitterade gästerna, 
men nu var målfesten igång. 
Ales Leoresa Haklaj satte 
2-1, Lena Lönnroth 3-1 och 

Jennie Hedberg 4-1 – allt 
inom loppet av två minuter.

– Vi spelade riktigt bra 
under en period i första, 
men tappade sedan fokus 
fast egentligen var jag aldrig 
orolig. Det här var en match 
som vi hade bra kontroll på, 
säger Jerry Fri.

Lyckad time-out
Utvecklingen tvingade 
Lindås att ta time-out. Det 
blev en lyckad manöver. 
Gästerna kom in som ett nytt 
lag och gjorde tre snabba 
mål. Det var 
åter kvitterat, 
men innan 
perioden var 
över sköt 
My Hjelm 
5-4. Samma 
person blev sedan andra 
periodens enda målskytt. Ale 
spelade stabilt och i början 
av tredje akten satte Jennie 
Hedberg 7-4. Ett snabbt 
avspel gav gästerna nytt hopp 
när 7-5 plötsligt seglade in i 
maskorna. Hemmapubliken 
kunde dock andas ut när 
Emmelie Södergren för-
valtade Malin Bernhards-
sons passning och gjorde 
8-5. Lindås gav inte upp och 
reducerade två gånger, men 
var aldrig riktigt nära att nå 
en poäng.

– I efterhand kan vi kon-
statera att vi var lite för snälla 
mot deras spjutspets, Caisa 

Carning. Det är lite onö-
digt att vi låter henne stå i 
boxen och göra fem mål. Vi 
visste innan att det var henne 
vi skulle ta hand om, menar 
Jerry Fri.

Närmast väntar Grund-
sund på bortaplan, sedan 
Pixbo Wallenstam hemma 
och till sist FBC Lerum i 
det som kan bli en helt avgö-
rande seriefinal om vilket lag 
som kliver upp i division ett.

– Grundsund på bortaplan 
är en match vi har full res-
pekt för. De har bland annat 

b e s e g r a t 
FBC Lerum 
hemma och 
det kommer 
återigen att 
krävas en 
enorm insats 

från vår sida för att ta med 
oss poängen hem, avslutar 
Jerry Fri.

Hur damernas division två 
kommer att sluta går inte ens 
att spekulera i. Jo, det gör 
det. Ale IBF är en lagmaskin 
med en stor mängd spelare 
som gör poäng. FBC Lerum 
är motsatsen. De har seriens 
bästa och näst bästa målskytt 
i laget. Med andra ord vet 
Ales tjejer vad som krävs i 
seriefinalen. Vem Lerum ska 
försöka markera i Ale blir 
svårare – alla är precis lika 
bra!

Ale IBF:s damer behåller greppet
– Allt lutar mot en avgörande seriefinal

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

My Hjelm var en av hemmalagets främsta aktörer och svarade för två viktiga mål..
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ÖNNERED. Ale HF 
gjorde processen kort 
med ÖHK 2002.

Ett piggt och kon-
tringsvilligt lag sprang 
ifrån allt motstånd.

Ales snabba kantspe-
lare gjorde mer än hälf-
ten av målen.

Det blev aldrig någon match 
mellan ÖHK 2002 och Ale 
HF, inte på 
riktigt i alla 
fall. Hafstein 
Hafsteins-
son som inte 
hade någon 
större lycka förra veckan var 
tillsammans med kantspels-
kollegan Joakim Samuels-
son rejält på hugget från 
första stund. Hafstein sva-
rade för sju mål och Joakim 
för hela tio fullträffar. Mikael 

Forsberg som också tjänst-
gjorde en stund på kanten 
gjorde fyra. 21 av 36 mål från 
Ales raketer.

–Tobbe (Mattsson) var 
magnifik i målet och kanter-
na stack direkt. Det såg riktigt 
bra ut, säger lagledare Frank 
Wahlqvist och hyllade flera 
spelare.

– Vi gav Niclas Svensson 
chansen som mittnia och 

den tog han. 
Joakim Sam-
uelsson var 
vass framåt, 
Christof-
fer Eng-

ström, Anton Thunberg 
och Markus Hylander var 
tappra bakåt. Andreas Jo-
hansson var duktig på linjen 
och hängde in tre baljor.

Det var aldrig något snack. 
Ale hade redan i halvlek fyra 

mål att gå på och efter paus 
gick det ännu lättare. Seger 
med tolv mål.

– En stabil insats av hela 
laget. När vi visar den här in-
ställningen är vi riktigt bra. 
Nu har vi ÖHK Göteborg 
hemma på söndag, sedan 
Rya borta och avslutningsvis 
möter vi Jugo Swed hemma. 
Vinner vi de här matcherna 
kan vi sluta femma och det ska 
killarna vara stolta över. Årets 
division tre är den bästa nå-
gonsin, så vitt jag vet. Fjärås, 
Nord och Rosendal är rik-
tigt bra lag som vi inte har 
varit långt efter, menar Frank 
Wahlqvist.

Piggt Ale HF vann stort

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
ÖHK 2002 – Ale HF 24-36 (10-14)

INNEBANDY
Division 2 Göteborg damer
Ale IBF – Lindås 8-7
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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:

4 dagars semester på 3-stjärnigt hotell i Nordtyskland

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

Hotel Wittensee ★★★ 
Hotel Wittensee ligger i natursköna 
omgivningar endast ett stenkast 
från en av Nordtysklands vack-
raste sjöar Wittensee. Naturparken 
Hüttener Berge som utgör en stor 
del av områdets kuliss bidrar till 
att er semester kan fyllas av här-
ligt uppfriskande naturupplevelser. 
Med ett omfattande stigsystem 
både i lokalområdet samt ut till 
t.ex. kustpärlan Eckernförde (9 km) 
kan ni få stor glädje av cykel- och 
vandringskortet som är inkluderat 
i priset. Men hotellet ligger även 
bekvämligt centralt i förhållande 
till Schleswig-Holsteins andra spän-
nande attraktioner. Få t.ex. en ena-
stående syn över Rendsburg (16 km) 
med ”luftfärjan”, som svävar under 
den 42 m höga järnvägsbron över 
Kielkanalen.

Ankomst: Valfri t.o.m. 28/5 2011.

Romantisk weekend 
i Köpenhamn

Comfort Hotel Esplanaden
Lockar Danmark och dess huvud-
stad dig och du vill iväg kan du lika 
gärna göra det lätt för dig: Hotel 
Esplanaden ligger mitt i innerstaden 
- mellan Amalienborg och Kastellet 
- där Nyhavn, Den lille Havfrue och 
Marmorkyrkan hör till grannska-
pet. Hotellet är i ett av de vackra 
1800-talsbyggnaderna i Bredgade 
där man verkligen får chansen till att 
uppleva en historisk känsla av att bo 
i hjärtat av det gamla Köpenhamn. 
Här börjar dagen med en god fru-
kostbuffé, innan man beger sig ut 
där man varje dag vid ca 11.50 kan 
stöta på Det Kungliga Livgardet när 
de marscherar från Kongens Nytorv 
och in till vaktskiftet kl 12.00 på 
Amalienborg Slottsplats. 

Pris per person i dubbelrum

1.749:-

Pris per person i dubbelrum

1.199:-

3 dagars semester på 3-stjärnigt centrumhotell i Danmark

Friska dagar i 
Wittensee

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

Comfort Hotel Esplanaden

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

Ankomst: 
Fredagar t.o.m. 17/6 samt valfri 
påsk 15-23/4, 19/-20/5 och pingst 
10-11/6 2011.
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Repslagarmuseet visar 
broderade naturbilder ur 
Bertil Lindqvists samlingar. 
Tavlorna är magnifika på 
många sätt, både till storlek 
och utförande. 1000-tals 
meter garn och 10 000-tals 
stygn har gått åt till dessa 
fantastiska fågelstudier. 

Det är sällan en män-
niska kan säga att han delar 
sitt liv i två delar – före och 
efter. Men det påstår Bertil 
Lindqvist från Trollhättan 
att han kan.

– Mitt liv i första fasen var 
insamlingsdelen.

Bertil menar att han 
studerade fåglar och natur 
sedan barnsben. Han sam-
lade kunskap och intryck. 
Hobbyn dokumenterades 
även med kamerans hjälp, 
men inte ens färgfoton 
kunde återge fåglarnas färg-
prakt och personlighet.

Efter 35 års fågelskådning 
ville Berti Lindqvist fästa 
och vidareföra sina iakttagel-
ser. Då började andra delen i 
hans liv. Han började teckna 
och göra egna mönster. För 
att föreviga bilderna var 
lösningen att brodera sina 
fågelvänner. Att broderi inte 

ansågs vara en hobby för en 
man, brydde han sig inte 
om. Bertil trivdes med att 
uttrycka sitt intresse på sitt 
eget sätt.

Efter närmare 40 års bro-
derande uppgår samlingen 
till över 200 större och minst

400 små sydda tavlor. I 

den största bilden som Bertil 
Lindqvist har broderat, finns 
158 fåglar och djur place-
rade i sina naturliga miljöer. 
Bilden växte fram med 
75 000 korsstygn och 10 000 
stickstygn.

Hela sin samling har Bertil 
donerat till Naturskyddsför-

eningen i Trollhättan. Av alla 
dessa bilder visas ett 60-tal 
större och ett 100-tal små på 
Replagarmuseet i Älvängen 
under mars månad.

Utställningen pågår 
27/2–27/3. Vernissage sker 
nästa söndag.

❐❐❐

Fågeltavlor visas på Repslagarmuseet
– Bertil Lindqvist ställer ut sin konst

Broderade fågeltavlor finns att beskåda på Repslagarmuseet i Älvängen under perioden 
27/2-27/3.

SURTE. Raquel Diaz, ur-
sprungligen från Valladoid i 
Spanien, men sedan i höstas 
bosatt i Surte visar just nu sin 
konstnärliga talang på ortens 
bibliotek. Under februa-
ri månad hänger ett knappt 
tiotal vackra verk till beskåd-
ning för allmänheten.

– Jag har målat sedan jag 
var ett litet barn. Jag har 
gått konstgymnasium i Spa-
nien och efter det studera-
de jag frikonst på universite-
tet där jag specialiserade mig 

på illustrationer och grafisk 
design, berättar Raquel.

Det går inte en dag utan 
att Raquel Diaz tecknar eller 
målar. Teknikerna varierar 
visserligen, men kärleken till 
konstnärskapet gör sig stän-
digt påmind.

– Jag är tacksam över att 
få göra den här utställning-
en på Surte bibliotek och 
jag hoppas att besökarna ska 
uppskatta min konst, avslutar 
Raquel Diaz.

JONAS ANDERSSON

Spansk konstnär ställer ut i Surte

Raquel Diaz visar konst på Surte bibliotek under hela febru-
ari.
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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 8

ÅSA-NISSE
Wälkom to Knohult

SVINALÄNGORNA

Entré 80:- Från 7 år.

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

Onsdag 23/2 kl 19

ÄLVÄNGEN. Nu är det 
åter dags för Musikcafé på 
Repslagarmuseet. Då tidi-
gare cafékvällar har varit en 
succé och skapat mersmak, 
kör vi nu igång med café på 
lördagseftermiddagarna. 
Vid tre tillfällen bjuder vi på 
några timmars underhåll-
ning av varierande slag.

Vi fortsätter med två 
eller flera band per kväll 
för ett varierat utbud. Vi 
möter såväl etablerade, som 
okända artister, stora som 
små. Underhållande kväl-
lar med mycket glädje, lite 
vemod, svängiga toner och 
smittande skratt kan med all 
säkerhet utlovas.

Först ut är Arbetes söner 
& döttrar med Eva Blume & 
Gjert Magnusson, lördagen 
den 26 februari. Det bjuds 
ett program om den arbe-
tande människan förr och 
nu, med visor och poesi av 
Kent Andersson, Moa Mar-
tinsson, Anders Wällhed och 
många andra, tillsammans 
med något guldkorn från 
arbetarrörelsens sångtradi-
tion. Vi minns Karl-Oskar 
och Kristina. Rösträttskvin-
norna beväpnade med hand-
väskor och paraplyer, och 
det första dasset på svalen. 
Och vi träffar Sonja, som 
en natt får höra sin pappa 
sjunga en konstig sång som 

hon aldrig tidigare hört: ”…
från mörkret stiga vi mot 
ljuset…”. Ett program att 
värma sig vid när det blåser 
snålt, med plats för både 
vemod och skratt.

Eva Blume och Gjert 
Magnusson, som kommer 
från Tjörn, har under många 
år jobbat med musik i olika 
former, var för sig, och till-
sammans. Båda har turnerat 
runt på klubbar, föreningar, 
hembygdsgårdar, visfesti-
valer och så vidare. De har 
också gjort radio och tv-pro-
gram, medverkat i diverse 
band och konstellationer.

Uppträdande nummer två 
denna kväll är 14 visor på 

Musikcafé på Repslagarmuseet
– Underhållande kvällar utlovas

Eva Blume och Gjert Magnusson medverkar på vårens första 
Musikcafé på Repslagarmuseet lördagen den 26 februari.

Smålänningen Gunnar Kjällström kommer att framföra visor 
på Repslagarmuseet nästa lördag.

fastande mage med Gunnar 
Kjällström. Smålänningen 
Gunnar Kjällström uppskat-
tas för sin stora spelglädje 
samt för sina finurliga, 
medmänskliga texter. 14 
visor på fastande mage är 
en frisk blandning av visor, 
jazzig swing, bonnig buskis 
och vemod. De små berät-
telserna söker var och en sin 
egen musikaliska väg och 
får vandra fritt mellan olika 
genrer. Här finns tydliga 
referenser från stora svenska 
visartister som Cornelis 
Vreeswijk och Fred Åker-
ström, men kanske framför 
allt Allan Edwall.

❐❐❐

ÄLVÄNGEN. Tisdagen den 
22 februari (se annons) 
börjar Vinterkvällar i Mis-
sionskyrkan, Älvängen. Nu 
för 17:e året i rad. Kväl-
larna kommer att handla 
om frågan: Gör Jesus någon 
skillnad i livet? Medver-
kande blir kyrkoherde Björn 
Nilsson med gedigen för-
kunnelse och hans musika-
liska fru, Sabina. 

Övriga medverkande är 
Gunnel Noreliusson från 
Mariefred. Gunnel har en 
spännande väg till tro på 
Gud, en väg som faktiskt har 
anknytning till Älvängen. 
Och Carl-Olov Hultby 
kommer från Sala och är 

frikyrkans svar på Christer 
Sjögren – en sångare som får 
sinnet att röras. Carl-Olov 
har ett kort avstånd mellan 
tanke och känsla. Båda har 
en viktig plats i hans tjänst 
som evangelist.

❐❐❐

Vinterkvällar i Missionskyrkan

EN SÅNG 
FÖR KENT

Ale gymnasium Teatern

8 mars kl 19.00
Biljetter 120:- scenpassrabattt 20:-  

barn/ungdom 80:- säljes på Biblioteket i 
Nödinge fr o m 15 februari

Arrangör: Teaterföreningen i Ale, och ABF

Bli medlem och få rabatt på föreställningarna! ���������������������������������
�	���

VÅRA ÖPPETIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22

VARMT
VÄLKOMNA!

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

Stöd
Astma- och 
Allergiförbundets
Barnallergifond
Pg 90 09 06-9
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VINTERKVÄLLAR
I ÄLVÄNGEN

Älvängens 
Missionskyrka

Tisdag: Carl-Olov Hultby

Onsdag:  Per-Martin Andersson 
& Sabina Nilsson

Torsdag: Gunnel Noreliusson

Den 22-24 februari 
kl 19.00

Älvängens Missionskyrka

VÄLKOMNA!

NÖDINGE. Romeo och Julia 
genomlevde årtusendets 
värsta kärlekskval. Än idag 
skriver olyckliga människor 
brev till Julia, adresserade till 
ett hus i Verona där hon sägs 
ha bott. När Elvis Costello 
hörde talas om detta blev han 
så inspirerad att han skrev 
sångsamlingen The Juliet 
Letters tillsammans med 
The Brodsky Quartet. 

Den unga Göteborgsba-
serade Sjöströmska kvartet-
ten och sångaren Alexander 
Lövmark ger oss nu en unik 
möjlighet att få uppleva Cos-
tellos mästerverk, dessutom 
med muntliga utsmyck-
ningar på svenska mellan 
sångerna. Här avhandlas 

svek, längtan, saknad, svart-
sjuka, passion, besvikelse; 
kort sagt berörs hela vårt 
känslospektrum. Onsdag 
23 februari kan vi alla slitas 
mellan känslorna när verket 
framförs i Nödinge. 

Sjöströmska kvartet-
ten är en Göteborgsbaserad 
professionell stråkkvartett 
bestående av Jenny Sjöström 
violin, Ellen Hjalmarson 
violin, Märta Eriksson viola 
och Lisa Reuter cello. Alla 
medlemmarna har studerat 
vid Högskolan för Scen och 
Musik i Göteborg och det 
var också där kvartetten bil-
dades under våren 2007. Året 
därpå genomförde kvartet-
ten med stor framgång en 

uppskattad turné med kon-
serter runt om i Västsverige. 
I januari 2009 tog de även 
emot ett stipendium från 
Kungliga Vetenskaps- och 
Vitterhetssamhället i Göte-
borg. I november 2009 vann 
de Vertavokvartettens pris 
för unga stråkkvartetter, 
”Vertavo prisen 2009”. 

I föreställningen The 
Juliet Letters samarbetar 
gruppen med Alexander Löv-
mark. Alexander har studerat 
på improvisationsmusiker-
programmet på Högskolan 
för Scen och Musik. De band 
och projekt som Alexan-
der ägnar sig åt är av väldigt 
skild karaktär. Både musik av 
nationalskalden Evert Taube 

i skivaktuella åttamanna-
orkestern Tira Vento samt 
konserten The Juliet Letters 
ligger honom mycket varmt 
om hjärtat. 

The Juliet Letters är en 
föreställning som berör män-
niskor i alla åldrar. Tillsam-
mans med Studieförbundet 
Vuxenskolan erbjuder Ale 
kommun en helkväll för alla 
intresserade av såväl musik 
som ord. För några kan det 
vara en start till kommande 
studiecirklar i skrivande, för 
andra en del av studierna på 
gymnasiet – alla är lika väl-
komna. I pausen finns möjlig-
het till fika i gymnasiecaféet.

❐❐❐

20 brev på liv & död
– Costellos mästerverk framförs i Nödinge

Onsdagen den 23 februari framförs sångsamlingen The 
Juliet Letters i Ale gymnasium.

Skepplanda Sockens Bygde-
gårdsförening har hållit sitt 
ordinarie årsmöte tisdag den 
25 januari 2011 i Bygdegår-
den.  Ett tjugotal medlem-
mar hade tagit sig dit, trots 
alla isfläckar och kyla.

Till ordförande för mötet 
valdes Bengt Englund 
och till mötessekreterare 
Gunvor Ljunggren.

Av verksamhetsberät-
telsen framgick att Byg-
degården varit uthyrd 204 
dagar under år 2010 och 
därtill under vissa dagar 
flera hyresgäster per dag.  
Summan av detta blir alltså 
260 uthyrningstillfällen.

Största hyresgästen har 
varit Skepplanda-Hålanda 
Pensionärsförening, som 
periodvis har aktiviteter 
fyra dagar per vecka för 
sina medlemmar. Dans-
föreningen Korkskruven 
är en flitig hyresgäst, som 
har kursverksamhet med 
dans.  Försvaret är en bland 
hyresgästerna, som under en 
repövning i bygden behövde 
lokal för logi och sam-
bandsverksamhet.  Det var 
fyra dagar under våren.  En 

hyresgäst under året var ett 
norskt damfotbollslag, som 
spelade i Skepplanda Cup, 
som arrangerats av Skepp-
landa BTK.  Ett trettiotal 
privatpersoner har under 
året hyrt lokal för att fira 
bröllop eller kalas.

Föreningen har under 
året haft fem egna arrang-
emang i form av Trädgårds-
dag under våren, dessutom 
fyra vis- och sångunderhåll-
ningsaftnar, två på våren 
och två på hösten med bland 
andra Susanne Alvegren 
och Nick Borgen.

Vad som gäller lokalen 
– den har fått tilläggsisole-
ring, ny klädsel och färg på 
sydvästra gaveln.  Ny hög-
talaranläggning har instal-
lerats samt ny förstärkare till 
teleslingan. Tio stycken nya 
hopfällbara bord med trans-
portvagn har inköpts samt 
klädsel till de stapelbara 
stolarna.

En av toaletterna har 
upprustats med nytt kakel 
och klinkers, tvättställ och 
toastol. De flesta arbeten 
har utförts av styrelsen och 
medlemmar.

Fören-
ingen har 
vid års-
skiftet 81 

medlemmar och därtill sju 
föreningar i bygden som har 
medlemskap i Bygdegården, 
vilket borgar för att Bygde-
gården har en stark förank-
ring i bygden.

Föreningens styrelse har 
under året varit: Hans-Olof 
Thorbjörnsson ordförande, 
Kurt Gerke vice ordfö-
rande, Ingvor Hansson 
sekreterare, Leif Andersson 
kassör, Kent Carlsson pro-
gramansvarig, övriga leda-
möter: Rose-Marie Pers-
son, Birger Persson och 
Olof Magnusson, revisorer: 
Sven-Olof Svensson och 
Bo Björklund. Mötet beslöt 
omval av samtliga.

Mötesordförande Bengt 
Englund framförde ett stort 
tack till styrelsen för sina 
arbetsinsatser och engage-
mang under det gånga året.

Efter mötet bjöds det på 
kaffe med dopp som sma-
kade mycket gott och därtill 
en trevlig diskussion som 
varade länge.

Vi i styrelsen tackade för 
förtroende under det gånga 
året och ser med förväntan 
och spänning fram emot 
2011 vad som skall komma.

Leif Andersson
Föreningens kassör

Årsmöte i Skepplanda Sockens Bygdegårdsförening

Är du en plikt- eller 
lustmänniska? 
Hoppar du ur sängen 

med ett glädjeskutt och ut-
brister: ”Härligt, ännu en 
ny dag!” eller segar du dig 
upp och tänker för dig 
själv: ”Hur ska jag orka en 
dag till”? Ytterligheter, ja-
visst, men de flesta vet nog 
åt vilket håll det lutar. Ser 
vi möjligheterna eller ser 
vi svårigheterna? Var finns 
vår drivkraft? Är det måsten 
eller är det viljan?

En som fick sin driv-
kraft förändrad var Paulus. 
Uppväxt som en from jude 
med god utbildning hade 
han inget annat val än att 
fullfölja de plikter som 
svarade mot en sådan bak-
grund. Men mitt i livet är 
han med om en händelse 

som förändrar allt. I mötet 
med Jesus inser han att hans 
egna meriter faller platt till 
marken. Istället erbjuder 
Jesus honom en ”anställ-
ning” grundad på Jesus 
meriter, inte på Paulus egna. 

Därför kan Paulus skriva 
ett brev som blir känt som 
”Glädjens brev” i Bibeln, 
trots att han sitter i fäng-
else med dödsstraff som en 
möjlig utgång. Lovsången 
till Gud ljuder mellan 
raderna; att vara ett vittne 
för Kristus är hans djupaste 
vilja, om det så skulle kosta 
honom livet! (Filipperbre-
vet.)

En sångstrof som vår kör 
ofta sjöng för några år sen 
har dykt upp i mina tankar: 

Att lämna allt och följa mig, 
kan kosta dig ditt liv, 

men jag ger dig mycket mera. 
Att lämna allt och följa mig
är ändå värt sitt pris, 
för jag går vid din sida. 
Kan det vara så att det 

Gud har i beredskap åt oss 
människor är mera värt än 
till och med vårt eget liv? 
Det rimmar inte alldeles väl 
med den egofixerade värld vi 
lever i. Men både Bibeln och 
kyrkans erfarenhet säger att 
det är sant. 

I mötet med Jesus föds 
lusten till ett liv i harmoni 
med Guds vilja. Hur vi 
lyckas kan variera, men ett 
är säkert: Lust och vilja är 
den absolut bästa drivkraften 
i allt vad vi gör, vad det än 
gäller!

Marie Nordvall
Pastor i Smyrna-

församlingen, Älvängen

Betraktelse

Plikt eller lust?

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Söndagen den 20 februari
 

Starrkärrs kyrka 
11.00 Mässa 

Kyrkokören medverkar. 
Präst: Per-Martin Andersson 

Älvängens blå kyrka 
18.00 Förbönsgudstjänst 

gospel.kom medverkar. 
Präst: Per-Martin Andersson

Efter gudstjänsten kyrkkaffe 
och samtal om framtiden för 

Älvängens Blå kyrka.

I torsdags morse, slogs 
kanske ett av Sveriges längs-
ta rep på Båtmässan i Gö-
teborg.

För att den här histori-
en skulle kunna komma till 
skott, så var det tvunget att 
göras före Båtmässans öpp-
nades för allmänheten. Det 
hade tyvärr blivit mycket 
svårare att genomföra om 
besökare funnits i lokalen 
samtidigt. Så alla inblanda-
de var på plats strax efter sju 
på morgonen för att plocka 
upp alla pinaler.

Tony, Ingemar och 
Christoffer övervakade dukt 
utdragningen, i detta fall 
skulle det bli ett treslaget 

rep. Med dukterna fästa i en 
lekare om midjan gick Åke 
sakta framåt, genom hela lo-
kalen ut genom Glasgången 
över Mölndalsån och ända 
ut till Parkeringsdäcket på 
Fokus. En liten promenad 
på cirka 350 meter. Att han 
sedan skulle hålla ställning-
en, såg Sten Svedlund från 
Karlskrona Repslageri till.

När repet sedan var 
slaget och klart för att 
”taglas” i ändarna blev det 
en liten samling av folket, 
och lyckan var stor och 
många kommentarer fälldes. 
Ett nytt långt liv var fött.

Christoffer och Inge-
mar såg till att uppspolning-

en blev så bra och jämn som 
möjligt, i bakgrunden skym-
tade man Ingemar och Tony 
som vevade bobinen.

Christoffer och Tony såg 
till att den färdiga reprul-
len inte skulle rulla upp sig 
genom att fästa förband 
som höll allt på plats.

Repslagarmuseet riktar 
ett stort tack till Svenska 
Mässan och Båtmässan för 
att man fick denna möjlig-
het att göra denna insats. 
Repet som blev färdigt fick 
en längd utav cirka 310 
meter och ska auktioneras 
ut till förmån för Bancan-
cerfonden.

❐❐❐

Var det månne Sveriges längsta rep som Repslagarmuseets representanter slog på Båt-
mässan i torsdags? Repet mätte 310 meter.                                        Foto: Allan Nilsson

Sveriges längsta rep slogs på Båtmässan?

Surte missionskyrka
Onsd 16/2 kl 18:30, Tonår. 
Onsd 16/2 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Fred 18/2 kl 
20, BatCave fritidsgård, från 
klass 8. Sönd 20/2 kl 11, 
Gudstjänst Ragne Fransson. 
Sång av Birgitta Jönsson. 
Enkelt kyrkfi ka. Månd 21/2 
kl 18:30, Samtalsgrupp för 
alla åldrar. Månd 21/2 kl 19, 
Musikkåren övar. Tisd 22/2 
kl 18:30, Scout. Onsd 23/2 
kl 15, Onsdagsträff. Sång 
och musik med Emma Kihl. 
Onsd 23/2 kl 18:30, Tonår. 
Onsd 23/2 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan.
www.surtemissionskyrka.se

Starrkärr-Kilanda
församling
Sönd 20/2 Septuagesima 
Starrkärrs kyrka kl 11, Mässa 
kyrkokören medverkar, 
Andersson. Nols kyrka kl 11, 
Mässa, Nilsson. Älvängens 
kyrka kl 18, Förbönsguds-
tjänst, Andersson. Måndag 
21/2 Nols kyrka kl 14, Café 
Brödhuset, Välkommen in 
på en fi ka och nåt gott till!

Elimförsamlingen,
Alafors pingstkyrkan
Tisd 15/2 kl 17, Stickgrup-
pen. Torsd 24/2 kl 18, 
Musikcafé, Ohlins.

Smyrnaförsamlingen
i Älvängen
Tisd 15 febr kl 8-9, Bön. 
Kl 14, Bibelsamtalsgrupp. 
Torsd 17 febr kl 10-12.30, 
SmyrnaCaféet. Lörd 19 febr 
kl 10-13, Second Hand & 
Café. Sönd 20 febr Guds-
tjänst, Lars Ingvarsson. 
Kyrkkaffe.

Guntorps missionskyrka
Onsd 16 febr, SPORT-
LOVS-TONÅR. Sönd 
20 febr kl 16, Gudstjänst 
med Nattvard. AnneMarie 
Svenninghed m.fl . Onsd 23 
febr kl 18.30, SpårarScour & 
UpptäckarScout.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, Wes-
tergaard. Kl 13, Finsk guds-
tjänst. Tisd kl 8:30, Mässa, 
Westergaard. Onsd kl 18:30, 
Mässa, Isacson. Fred kl 18, 
Mässa, Kristensson.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 20 febr kl 
10, Mässa Wetterling. Onsd 

23 febr kl 18.45, Veckomäs-
sa. Hålanda sönd 20 febr kl 
12, Gudstjänst Wetterling. 
S.t Peder sönd 20 febr kl 10, 
Familjegudstjänst Skredsvik, 
kyrkkaffe. Ale-Skövde sönd 
20 febr kl 12, Familjeguds-
tjänst Skredsvik, kyrk-
kaffe. Tunge sönd 20 febr, se 
ovanstående.

Filadelfi aförsamlingen
- Bohus pingstkyrkan
Onsd 16/2 kl 19, Bibelläs-
ning sång och bön. Sönd 
20/2 kl 11, Gudstjänst, pre-
dikan Josef Leetma. Onsd 
23/2 kl 19, Bibelläsning sång 
och bön.

Älvängens missionskyrka
Torsd 17/2 kl 15, Andakt 
på Vikadamm. AM Sven-
ninghed. Kl 18.30, Tillsam-
mans i bön. Sönd 20/2 kl 
11, Gudstjänst AnneMarie 
Svenninghed. Sång: Anna 
turskog mfl . Söndagsskola. 
Kl 18, Tonår. Månd 21/2 kl 
18.30, Scout. Tisd 22 /2 kl 
18, Nyingscout. Tisd-Torsd 
24/2 kl 19, Vinterkvällar 
inför Ordet. Tisd. Carl Olov 
Hultby. Onsd. Per-Martin 
Andersson. Torsd. Gunnel 
Noreliusson. Servering efter 
varje samling. Onsd 23/2 
kl 15.30, Konfi rmanderna. 
Torsd 24/2 kl 15, Dagledig-
träff. Sigrid Svärd berättar 
om Betelskeppet.

Nödinge församling
20 februari Septuagesima 
kl 11, Surte kyrka Mässa R 
Olausson. Kl 12.30, Surte 
kyrka Dopgudstjänst R 
Olausson. Kl 15, Bohus 
Servicehus Gudstjänst R 
Olausson. Kl 17, Nödinge 
kyrka Musikgudstjänst R 
Olausson. Tisdagen den 
22 februari kl 18.30, Surte 
kyrka Bröllopskonsert , so-
losång Anna Holl Larsson.
Bröllopstårta & kaffe i 
församlingshemmet och 
representanter från olika 
företag.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Postgiro: 90 20 90-0

Saknad kan inte 
beskrivas i ord.

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
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Till Er alla som hedrade
minnet av vår Kära

Najda Svensson
vid hennes bortgång, för
hedersbevisningen, alla
vackra blommor samt

minnesgåvor till
Hjärt-lungfonden vill vi

framföra vårt varma
tack.

KJELL-ÅKE
Barnen

Karl Börjesson, Bohus 
har avlidit. Född 1920 och 
efterlämnar sönerna Morgan 
och Stefan med familjer som 
närmast sörjande.

Anna Karlsson, Surte har 
avlidit. Född 1911 och efter-
lämnar barnen Agne, Sven, 
Bengt, Karin och Kerstin 
med familjer som närmast 
sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Karl Börjesson. I Nödinge 
kyrka hölls tisdagen 8 febru-
ari  begravningsgudstjänst 
för Karl Börjesson, Bohus. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.

Anna Johansson. I Skepp-
landa kyrka hölls onsdagen 
9 februari begravningsguds-
tjänst för Anna Johansson, 
Klockarängen och Alvhem. 
Offi ciant var komminister 
Bengt Broman.

Monica Eklund. I Skepp-
landa kyrka hölls onsdagen 
9 februari begravningsguds-
tjänst för Monica Eklund, 
Rapenskår. Offi ciant var 
kyrkoherde e.m Renny 
Olausson.

Britt-Marie Olsson. I 
Starrkärrs kapell hölls tors-
dagen 10 februari begrav-
ningsakt för Britt-Marie 
Olsson, Äskekärr. Offi ciant 
var Johan Ekstedt.

Hugo Andersson. I Nö-
dinge kyrka hölls fredagen 
11 februari begravnings-
gudstjänst för Hugo Anders-
son, Nödinge. Offi ciant var 
komminister Reine Bäck.

Döda

Till alla Er som på olika
sätt hedrat minnet av

vår Kära

Inga Ahrnberg
framför vi vårt varma

tack. Ett särskilt tack till
Personalen på avd 1

Fridhem för kärleksfull
omvårdnad och fint

bemötande.

STEFAN och CARINA
CARINA

Ett varmt tack
till Er alla som hedrat

minnet av vår kära
Pappa

Kjell-Arne
Svensson

vid hans bortgång.
Tack för de vackra

blommorna och minnes-
gåvor till Cancerfonden.

Stort tack till officiant
Per-Martin Andersson,

solist Johan Ekstedt
samt Ale Älvdalens

Begravningsbyrå för att
ni gjorde begravningen
till ett ljust och vackert

minne.

ANETTE, LINDA

Vår Älskade

Anna Karlsson
* 8 oktober 1911

har i dag avslutat sitt
jordeliv och flyttat till
sitt himmelska hem.

Älskad och saknad av
oss, släkt, många vänner

samt Surte Missions-
församling.

Surte
2 februari 2011

AGNE och
MARGARETA

SVEN och BERIT
BENGT och KERSTIN

KARIN och BOB
KERSTIN och HANS

Barnbarn med familjer

Herren är min herde
mig skall intet fattas.

Ps 23

Så var Du en länk
till en värld som var
en epok sedan länge
förliden,
och med hjärtat varmt
och med hjärnan klar
levde Du helt i tiden.

Anna Greta Eklund

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen
25 februari kl. 13.00

i Surte Missionskyrka.
Efter akten inbjudes till
minnesstund i kyrkans

festvåning. Svar om
deltagande till

Ale Begravningbyrå
tel. 031-98 32 50 senast
onsdagen 23 februari.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Surte Missionsförsamling

bg. 693-2081.

Till Er alla som hedrade
minnet av vår Käre

Tage Johansson
vid hans bortgång, för

hedersbevisningen, alla
vackra blommor samt

minnesgåvor vill vi
framföra vårt varma

tack. Ett särskilt tack till
Hemsjukvården och

Hemtjänsten Nol-Alafors
samt till Vikadamm
Älvängen för fin och

kärleksfull omvårdnad
av Tage.

SYSKONBARNEN

Tack

2011  |   vecka 7  |   nummer 6  |   alekuriren 21FAMILJ

Veckans ris 
Veckans ris går till Skepp-
landa Vårdcentral. För 
dåligt bemötande och hjälp 
vid sjukdom. Fick söka hjälp 
på annat håll, där jag fick 
hjälp med en gång!

Gull-Britt Lerebäck



ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

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

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

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

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
Resepresentkort köpes
Fritidsresor, Solresor, Apollo, 
Ving, Ticket eller Resia. Även 
kort datum. Ring:

tel. 0760-20 54 54

SÄLJES

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

Olmikhu's kennel har 4st chi-
huahua valpar till salu. Tik/hane 
Pris 15 000:-. 
Levereras 15 mars 2011
tel. 0760-29 12 46
www.olmikhus.com

Golf -92, 10700 mil. 9000 :-
Måste ses.
tel. 0709-57 72 49

Två spelrätter på Ale GK finns 
till försäljning. 1 250 kronor styck.
tel. 0761-46 59 00

Wii konsoll + spel & balansbräda 
säljes. Pojkcykel 6-8 år säljes. 
Litet akvarium med belysn säljes. 
Stor vit fågelbur på fot säljes.
tel. 0707-13 23 23

Ny balkong dörr brun, glasad, 
sista modell, 2000:-. Biltvätt-
apparat Kärcher 120 bar, 800:- 
eller starkare 300 bar gammal 

model, 2800:-. Damcykel 
shimano, 600:-. Propeller till båt-
motor, Volvo penta, i rostfritt, 
2800:-.
tel. 0765-50 93 09

UTHYRES

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

Ö HYRA

Lägenhet önskas hyra. Helst 
1 rum och kök. Hyra av en 61-årig 
man med fast arbete.
tel. 0707-59 32 41

SÖKES

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

61 årig Man söker kvinna. 
Mina intressen är att dansa och 
mysiga stunder.
tel. 0707-59 32 41

Munspelslärare i Älvängen. Till 
kompisgäng 5 st med bluesinrikt-
ning nivå steg 2.
tel. 0707-43 58 00

ÖVRIGT

Hjälp med tillsyn & rastning av 
två härliga hundar mitt på dagen. 
Du binder ej upp dig. Ersättning 
disk. Södergården/nol.
tel. 0702-36 40 18
Susanne

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

Bytesdagar/barnloppis i Alafors 
medborgarhuset (biosalongen). 
Välkomna! Lörd 26/2 kl 9-14, Sönd 
27/2 kl 9-12. Under sönd, 50% 
på nästan allt! Vid frågor ring 
0730-67 78 50 (Linda). Kom och 
fynda barnkläder strl 50-160, 
skor, babyart., leksaker, böcker, 
spel mm. Klass 4B Madenskolan 
säljer fika.
Loppis Alafors

HJ's medicinsk (Heli) fotvård-
sklinik. Fotvård mm. Hembesök. 
Jag finns i Nödinge vårdcentral. 
Boka tid!
tel. 0702-88 99 17

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

Film till DVD. Rädda dina 
minnen för över gammal film/
videoband till DVD. 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, 
Dräneringar. 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

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

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

Hundägare se hit.
www.hundfixarn.se
Jag håller på att utbilda mig 
till hund frisör. Under våren 
2011 kommer jag att öppna ett 
hundtrim i Skepplanda. Därför 
önskar jag trimhundar till trä-
ning och det kommer att bli 
reducerade priser. Tar även 
emot katter för nerrakning. 
Badar, klipper klor, rensar öron. 
Allt enligt överenskommelse. 
Ring om mer info.
tel. 0701-52 21 96

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.

tjänstertjännnssstttteeerrrrrr

Grattis
Tilda

som fyllt 8 år
Många kramar från
Mormor & Morfar

Grattis lilla
Ebba

som fyllt 1 år
Många kramar från
Mormor & Morfar

Grattis
Livia

som fyllde 2 år 7 februari
önskar

Mamma, Pappa & Zacharias

Ett stort grattis 
till vår älskade

Viktor
på 2-årsdagen den 18/2

önskar
Mamma & Pappa

Grattis våran fina tjej
Moa Kilmyr
på din 1-årsdag
den 19 februari

Puss & Kram från
Mamma, Pappa 
& brorsan Noel

Våran älskling
Vannessa

Grattis! önskar
Farmor & Farfar

Marcus Hylander
Grattas i efterskott

på sin födelsedag 10/2
av hela familjen

Grattis
Joel Olsson-Kuisma

på 3-årsdagen den 7 februari
önskar

Mamma, Pappa, 
Mormor & Morfar

Vår dotter
Filippa

föddes 20/9 - 2010
Stolta föräldrar

Camilla Hjärtinge
Alex Olsson

Veckans ros 
Ett innerligt tack alla 
tidigare och nuvarande 
arbetskamrater på Klocka-
reängen för blommor och 
det fina smycket jag fick vid 
min pensionering. Vill ge 
Marita ett fång rosor för att 
vi fick vara hemma hos dig 
och ha en mysig kväll. Tack 
Susanne för blommor, pre-
sent och god mat.

Tack och kram
från Anita

Till alla s.k "sopgubbar", 
Ove, Nisse, Kjell, Moss-
berg, ja alla ni på tekniska 
kontoret. Som nästan alltid 
får ta emot "skit" från kom-
muninvånarna, dock ej av 
oss!

ATJ

Veckans ros till Hasse Lager 
för god snöröjning under 
vintern.

Stina & Lennart

Ett helt fång rosor till 
doktor Kent Petersen på 
Skepplanda vårdcentral. 
Tack för att du finns! Du 
bryr dig verkligen om dina 
patienter

Elsie & Per-Erik

Födda
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT
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SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

1 8
8 4 1 9 3 2 5

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

8 1 6
7 6 4 8 1

4 5 7 8 9 3

6 5 1 7 2
3 6 7

9 4 3 8 5
1 7 5 9 4

8 6
2 9 1 3

2 5 3
8 4 1 7

3 5 9 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

Kortet är lokalt 
Gäller Älvängen och Nödinge

TRÄNA ALLA AKTIVITETER

6 KLUBBAR NÄRA DIG
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