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ALAFORS. Sommarens 
fotbollsfest närmar sig 
med stormsteg.

Samtliga Sveriges 
EM-matcher kommer 
att sändas på storbilds-
tv i Medborgarhuset.

– Vi hoppas på 
mycket folk och en 
härlig stämning, säger 
Folkets Hus-förestån-
daren Willy Kölborg.

Ale Folkets Hus har tagit för 
vana att sända de stora fot-
bollsmästerskapen när Sve-
rige varit representerade. 
Årets EM-turnering i Polen/
Ukraina utgör inget undan-

tag. Tillsammans med Ahla-
fors IF och Nol IK arrangeras 
tre festkvällar med storbilds-
skärm i Medborgarhuset.

– Den här gången blir det 
bättre bildkvalitet än tidigare 
år eftersom vi har den digita-
la tekniken. Intresset brukar 
vara stort och förhoppnings-
vis fyller vi lokalen. Vi har 
plats för 150 personer, för-
klarar Willy Kölborg.

Vid de två första fot-
bollskvällarna, 11 och 15 
juni, visas inte bara Sveriges 
kamper mot Ukraina respek-
tive England utan även den 
tidiga matchen i gruppen.

– Vi kommer att ha insläpp 
en timme före avspark. Det 

kommer att finnas försälj-
ning av lättare förtäring och 
dryck. Ahlafors Bryggerier är 
en samarbetspartner till oss, 
avslöjar Willy.

Biosalongen kommer att 
vara utsmyckad i gult och 
blått. Förberedelserna är 
redan i full gång och EM-
temperaturen stiger för varje 
dag som går.

 – Det är något speci-
ellt med EM och VM. Vem 
minns inte sommaren 1994? 
Förhoppningsvis får vi upple-
va något liknande i Kiev, av-
slutar Willy Kölborg.

JONAS ANDERSSON

EM-fest i MedborgarhusetEM-fest i Medborgarhuset

– Sveriges matcher visas på storbilds-tv

Fotbollsfest stundar i Medborgarhuset, Alafors. Föreståndaren Willy Kölborg är glad över att 
Ale Folkets Hus tillsammans med Ahlafors IF och Nol IK kan visa Sveriges EM-matcher på 
storbilds-tv. 

ALE. Koldioxidutsläpp från 
nyregistrerade bilar i Ale 
under 2011 uppgick till 141 
gram per kilometer. Det 
placerar Ale på plats 51 i en 
ranking av landets 290 kom-
muner, en förbättring från 
plats 64 föregående år.

Männens nya bilar i Ale 
hade högre bränsleförbruk-

ning än kvinnornas. Det 
framgår av ny statistik som 
presenteras av Statoil på 
kommunnivå.

– De bränslesnåla bilarna 
både minskar bilisternas 
kostnader för drivmedel och 
motverkar klimatföränd-
ringen, säger Johan Söder-
berg, drivmedelschef på 

Svenska Statoil.
Mellan 2005 och 2011 har 

de nya bilarnas bränsleför-
brukning i Ale minskat med 
28 procent. Andelen diesel-
bilar i nybilsförsäljningen 
ökade under samma period 
från 6 till 54 procent.

– Regeringen bör upp-
muntra till en förnyelse av 
bilparken eftersom nya bilar 
inte bara har en lägre bräns-
leförbrukning utan normalt 
också är säkrare än äldre 
bilar, säger Johan Söderberg.

De nya bilar i Ale som 
registrerades av män har 0,1 
procent högre bränsleför-
brukning än de som registre-
rades av kvinnor. 

❐❐❐

Nya bilar i Ale på plats 51 i klimatranking

NYREGISTRERADE BILAR
Fakta om de 593 bilar som nyregist-
rerades i Ale under 2011 (siffror för 
2005 inom parentes): 
• 54,1 (6,1) procent drivs med diesel 
och släpper i genomsnitt ut 136 gram 
koldioxid per kilometer  
• 44,5 (92,3) procent drivs enbart 
med bensin och släpper i genomsnitt 

ut 146 gram koldioxid per kilometer 
• 1,3 (1,5) procent kan drivas med 
etanol och har ett genomsnittligt 
utsläpp motsvarande 121 gram koldi-
oxid per kilometer 
• 0,0 (0,2) procent kan drivas med 
fordonsgas 

Vi har funnits i Surte  
så länge man kan minnas.
Öppettider i sommar från 4 juni 
Måndag-fredag  10.00-15.00. 
Torsdag  15.00-18.00. 
Bokning även övriga tider.

Du når oss på 031-7397420 eller  
surte@swedbank.se

TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7  Tel. 0303-973 01 • Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15

Gilla Team Sportia Ale Torg på facebook och var 

med i tävling om ett årskort på Sportlife Nödinge.

SKOLAVSLUTNING

JEANSSHORTS 

Jr 122-164 299KR  

Stl S-XXL 399KR
LK TRAINER JR 
kardborre Stl 28-35 
Snörning 32-38,5  

299KR
ORD. PRIS 399 KR

CT CLASSIC
Streetsko i skinn. Stl 36-50 

499KR
ORD. PRIS 799 KR 

PUMA HOOD TRÖJA 
Finns i flera färger. Stl 128-164

249KR
ORD. PRIS 449 KR 

T-SHIRT 

Finns i flera färger även enfärgat.

Stl 122-164 99KR
Stl S-XXL

från149KR

BERMUDASHORTS 
Finns i flera färger 
Jr 122-164 

249KR  

Stl S-XXL 

299KR


