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Svämmar era lager över?

Hör av dig till oss så kan vi ordna med en 

lagerlösning i Trollhättan med omnejd redan

idag.

·······
Hör av dig till Christer Wranå: christer.wrana@dhl.com så kan han berätta mer.

www.dhl.se

Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
www.kungalvssolskydd.se

UTMARKSVÄGEN 18.  TEL 0303-644 96 
ÖPPET: MÅN-TORS 14-18,  FRE 14-16

ALAFORS. Dåtid, nutid, 
framtid.

Det blir temat för 
lördagens festligheter 
på Sjövallen i samband 
med fotbollsmatchen 
mellan Ahlafors IF och 
Kållereds SK.

Matchvärdarna Ale-
byggen och Svenska 
Stenhus bjuder alla 
alebor på fri entré och 
passar samtidigt på 
att presentera sina 
respektive tankar kring 
nybyggnation på orten.

Fastighetsägarna Alebyg-
gen och Svenska Stenhus går 
samman och delar på match-
värdskapet när Ahlafors IF 
tar sig an Kållereds SK i divi-
sion 3 Nordvästra Götaland 
på lördag.

– Det är inte första gången, 
utan detta har blivit en tradi-
tion för oss. Från början låg 
Ahlafors IF i division 2 och då 
såg vi ett marknadsvärde i att 
finnas med och synas kring 
laget. Förhoppningen var att 
Ahlafors skulle kunna upp-
rätthålla den nivån, men det 
lyckades inte. En kommun 
av Ales storlek har poten-
tial att ha ett lag högre upp i 
seriesystemet och kanske kan 
Ahlafors IF nå dit igen, säger 
Alebyggens vd, Lars-Ove 
Hellman.

Svenska Stenhus ägare, 
Emris Olsson, som också 
är engagerad i idrottsfören-
ingen på olika sätt, ser det 
som en bra möjlighet att 
kunna presentera företagets 
verksamhet.

– Det handlar om ett 
ömsesidigt utbyte. Jag upp-
manar andra sponsorer till 
Ahlafors IF att göra likadant 
och utnyttja Sjövallen i sam-

band med representationsla-
gets matcher.

Matchvärdarna kommer 
att finnas i klubbhuset på 
Sjövallen två timmar före 
avspark. Representanter 
från Alebyggen och Svenska 
Stenhus svarar på frågor om 
vad som är på gång i samhäl-
let.

– Vi kommer att presen-
tera projekt Furulund. Vi 
har tagit fram en illustrerad 
situationsplan och en plan-
lösning för området, berättar 
Lars-Ove Hellman.

Svenska Stenhus å sin sida 
tänker informera om hur 
man avser att gå vidare med 
nästa etapp för Solgården.

Besökarna kommer också 
ges tillfälle att se en fotout-
ställning som visar bilder från 
Alafors förr i tiden. Dess-
utom sker en redogörelse av 
hur Ahlafors IF tänker fira 
sitt 100-årsjubileum nästa 
år. Bland annat får vi veta 
senaste nytt om den musi-
kaliska teaterföreställningen 
”Dansen på Furulund”.

Emris Olsson, Svenska Stenhus, och Lars-Ove Hellman, vd på Alebyggen, delar på match-
värdskapet i samband med Ahlafors IF:s möte med Kållereds SK på lördag. Alla alebor bjuds 
på fri entré och samtidigt passar företagen på att presentera sina tankar om nybyggnation 
på orten.

PÅ SJÖVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Nya byggprojekt
presenteras på Sjövallen
– Alebyggen och Svenska Stenhus 
har planer för Alafors

Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0

Tel 020-902090

TRE AV  
FYRA BARN  
ÖVERLEVER 
CANCER


