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SATSA PÅ BERGVÄRME!
Gör framtiden enkel, billig och miljövänlig

Telefon 0733-91 90 14 • www.greenpeak.se

iPad på 
köpet!

Kampanj 

pågår t o m 

31 okt 2012

Återförsäljare av:I samarbete med:

Boka tid för kostnadsfri offert!

N Ö D I N G E
G O L F K L U B B

TROLLHÄTTAN. Fem 
raka matcher utan 
förlust.

Ahlafors IF:s fi na 
höstform håller i sig.

I lördags säkrade 
laget sannolikt nytt 
kontrakt på Kamratgår-
den i Trollhättan.

Inget bländande, men ändå 
poänggivande spel. Det har 
varit modellen för Ahlafors 
IF:s herrar den här hösten. 
Mot nästjumbon IFK Troll-

hättan spikade Andreas 
Skånberg igen sin kasse – för 
sjätte gången i år.

– Han räddade två frilä-
gen under 
den första 
halvleken och 
spelade stabilt 
hela matchen, 
förklarar AIF:s 
ass i s terande 
tränare, Ola Holmgren.

Ett självmål från hemma-
laget efter dryga halvtimmen 
gjorde ställningen till 0-1. 

Ali El-rafaei satte spiken i 
kistan med sitt 2-0-mål i den 
79:e minuten.

– Vi hade också bud på 
3-0. Vi gör 
ingen speci-
ellt bra match, 
men är ändå 
numret större 
än IFK, sam-
m a n f a t t a d e 

Ola Holmgren.
På lördag spelar Ahlafors 

hemma mot Kållereds SK.
JONAS ANDERSSON

Kontraktet i hamn för Ahlafors IF
– Viktig bortaseger på Kamratgården

Ali El-rafaei har svarat för en strålande höstsäsong. I lördags blev han målskytt när Ahla-Ali El-rafaei har svarat för en strålande höstsäsong. I lördags blev han målskytt när Ahla-
fors bortavann mot IFK Trollhättan med 2-0.fors bortavann mot IFK Trollhättan med 2-0.

FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
IFK Trollhättan – Ahlafors 0-2 (0-1)
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Lilla Edet
Brovägen 20
0520-49 40 90

Hardesjö/Älvägen
Göteborgsvägen 1
0303-74 61 79

     RENAULT 

TRANSPORTDAGAR

**CO2-utsläppen från hela produktionscykeln och fordonets användning (mätt på den cykel som regleras av europeiska NEDC): Kangoo Express ZE: 16–81g/
km jämfört med en Kangoo Express dCi 75 hk: 137 g/km. 0 utsläpp gäller ej om man använder dieselvärmaren.

Kom och titta på bl.a. Kangoo Maxi med komfortmellanvägg Trafic Carbox

 Trafic Flak Master kylbil Master RWD konceptskåp

HOS STENDAHLS BIL OCH HARDESJÖ BIL

ÅRETS TRANSPORTBIL 2012, KANGOO Z.E. 

EN RIKTIG NOLLA 
100% ELEKTRISK, 0 g CO2-UTSLÄPP*. 

TRANSPORTDAGAR
19 SEPTEMBER 15.00-19.00 (ONSDAG)

Stendahls Bil i Lilla Edet 

20 SEPTEMBER 15.00-19.00  (TORSDAG)
Hardesjö Bil i Älvängen 

VÄLKOMMEN IN! 
Vi har 10 st bilar på plats samt System 
Edström som visar förslag på hur du 

kan skräddarsy din transportbil för

att passa just dina behov. 

Vi bjuder på hamburgare!!

ter kylbil Master RWD konceptskåp


