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Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
0303-74 66 57

Nicklas

Biluthyrning
0303-74 66 57
Marja

Efterkontroll 
bilprovning 2:or
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VOLVO NÄRSERVICE ALE

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

Göteborgsvägen 94 • Älvängen • Tel. 0303-74 65 50

0303-74 60 41 / 0706-36 78 41

Ställverksvägen 3
Älvängen

Öppettider: 
mån-fre 16-18, lör 10-13

Öppet: Måndag-Fredag 7-17 • Tel 0303-33 60 87

Bilverkstad

SKEPPLANDA

Vi är ett lokalt städbolag i Ale 
som förutom traditionell 
städservice även erbjuder 
olika sorters kringservice.

- Vi levererar städning 
 till högsta kvalité
- Vi arbetar i Ale,
 Kungälv och 
 Lilla Edets kommun.

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 
ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

Bilreparationer på 
alla bilmodeller!

www.mecaalvangen.se

Lediga platser!
Ring Kent på 0704-38 52 58 eller Björn på 0303-333 732

Alekuriren AB
Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen

0303-74 99 40 • www.alekuriren.se

GRAVYR
Plast, aluminium, rostfritt

Packtejp eller avspärrnings-
band med Er logotyp

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...Fack������

ÅBY. Ett förstärkt Kål-
lereds SK besegrade 
Surte BK i en av fort-
sättningsseriens nyck-
elmatcher.

Trots ledning med 
både 5-2 och 6-3 vann 
hemmalaget med 9-7.

Fem matcher återstår 
och för avancemang till 
division ett krävs tro-
ligtvis seger i samtliga.

Det är en luttrad surteträ-
nare som lokaltidningen får 
tag på efter drabbningen 
mellan Surte BK och Kål-
lereds SK på Åby isstadion. 
Olavi Koskelainen har varit 
med förr och trots förlusten 
är han både nyanserad och 
optimistisk.

– Det är 
ingen bra start 
på fortsätt-
ningsser ien 
och den känns 
dessutom onödig, men sam-
tidigt är den ganska logisk. Vi 
har ingen försäsongsträning i 
benen och började träna på 
stor is i samband med att Ale 

Arena öppnade vid årsskiftet. 
Det tar ut sin rätt mot bättre 
motstånd. Vi kommer att bli 
bättre allt eftersom och det 
återstår fem matcher. Vinner 
vi dem avancerar vi, det lovar 
jag, säger Olavi Koskelainen. 

Kållered, farmarlag till 
Mölndal, jagar också en 
plats i bandyettan nästa år. 
Laget förstärktes därför med 
A-lagsspelare, däribland 
Martin Larsson som sva-
rade för sju av nio mål.

– Han är duktig, men det 
som fäller oss är våra egna 
misstag. Vi bjöd honom på 
flera av målen och hade vi 
istället spelat som vi kom 
överens om hade det aldrig 
hänt. Vid ledningen 6-4 

tog jag en 
timeout och 
vi bytte då 
taktik från att 
vara aggres-
siva till att 

backa hem. Det lyssnade 
inte alla på och vi fick stora 
avstånd mellan lagdelarna. 
Kållered utnyttjade vår tak-
tiska oförmåga, konstaterar 

Olavi Koskelainen.
Hemmalaget kröp snabbt 

närmare och tio minuter före 
slutsignalen var de ikapp – 
och ytterligare ett par minu-
ter senare förbi.

– De fick en straff till 7-6 
och sedan gjorde Martin 
Larsson 8-6. Det var tungt, 
men förhoppningsvis en 
nyttig näsbränna. Alla vill slå 

Surte. Vi har en fin historia 
och är fortfarande en skalp 
alla vill ta. Nu får vi tagga 
upp oss och vinna resterande, 
säger Koskelainen som 
öste beröm över målvakten 
Ludvig Östman.

– Han har varit otroligt 
bra och bidrog till att vi ledde 
med tre mål i halvlek.

Nu väntar återigen ett 

längre speluppehåll. Nästa 
match är först nästa onsdag, 
hemma mot Hemsjö.

– Lottningen kan jag verk-
ligen ha synpunkter på. Vi får 
försöka hålla uppe match-
tempot på träningarna, men 
det är absolut ingen fördel 
med dessa långa uppehåll.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

– Förlorade första matchen 
i fortsättningsserien

Tung start för Surte BKTung start för Surte BK

BANDY
Fortsättningsserien
Kållereds SK – Surte BK 9-7 (2-5)

Surte BK förlorade första matchen i fortsättningsserien borta mot Kållered. Förlusten blev 
extra tung, då Vildkatterna var i ledningen med både 5-2 och 6-3.    Arkivbild: Allan Karlsson

Svenska Cupen är Lag- 
SM i badminton för ung-
domar, där tre tjejer och 
tre killar utgör ett lag. I 
år spelas Svenska Cupen 
samtidigt som Senior-SM i 
Uppsala 3-5 februari. Vår-
vindens BMK skickar i år 
ett lag som består av fyra 
stycken Ale ungdomar! De 
uttagna är Sofia Olsson 
(Surte) Jennie Kornesjö 
(Nödinge) Linus Olsson 
(Surte) och Linus Lilja 
(Skepplanda) övriga delta-
garen är Lisa Johansson 
och Fredrik Longnell från 
Göteborg. 

Vårvindens BMK håller 
till i Alelyckans Sportcen-
ter i Gamlestaden.  För dig 
som är nyfiken att prova 
på badminton så har vi vår 
badmintonskola på sön-
dagar. Därutöver så finns 
det träningsmöjligheter av 
högsta klass bland annat 
genom en av Sveriges abso-
lut bästa badmintontränare 
Mats-Lennart Hansson. 
Besök gärna Vårvindens 
hemsida för mer informa-
tion.

❐❐❐

Badminton-
framgångar
– Alespelare i Svenska 
Cupen för U15


