
2012  |   vecka 44  |   nummer 39  |   alekuriren 17SPORT

Mer än bara
lokaltidning

Printshop • Filmproduktion
Webbproduktion • Reklambyrå

Vi kan fasad och bad
Hantverkare med 
yrkesstolthet

Bildelar och 
biltillbehör!

B I L D E L A R

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

www.mecaalvangen.se

FackGuiden 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...

SKEPPLANDA. Väntan var lång, 
men arbetet har gått fort.

På söndag invigs kommu-
nens tredje konstgräsplan.

Allmänheten välkomnas till 
Forsvallen där gruset numera 
är ett minne blott.

Tre av de fyra utlovade konstgräs-
planerna är nu lagda. På Forsvallen i 
Skepplanda har arbetet sannerligen 
flutit på i rask takt, drygt två måna-
der tog det att få konstgräsmattan på 
plats.

– Kollanda Grus gjorde allt mark-
arbete på entreprenad. Det har inne-
burit kvalitet rakt igenom, säger 
Benny Hansson som agerat projekt-
ledare för Skepplanda BTK:s räkning.

– Det blev att ta semester fjorton 
dagar för att få alla bitar på plats här. 
Det som föreningen gjort är bland 
annat iordningställande av en läktare, 
ordnat med staket och via Håkan 
Grundbergs försorg tagit fram rätt 
belysning. Håkan har även fungerat 
som elansvarig.

Sven Rydén är en annan eld-
själ som ägnat åtskilliga timmar på 
Forsvallen under hösten. Han är 
mycket tillfreds med hur arbetet har 
förlöpt.

– Vi har upplevt ett positivt samar-
bete med Ale kommun, säger Sven.

Utöver kommunens bidrag på 3,8 
miljoner kronor har SBTK själva 
lyckats samla in omkring en kvarts 
miljon kronor från sponsorer och pri-
vata bidragsgivare.

– Hela samhället har slutit upp 
kring projektet och många är de orts-
bor som bidragit med en slant, förkla-
rar Benny Hansson.

Efter traditionell bandklippning 
kommer söndagens invigningsfest på 
Forsvallen att bjuda på ungdomsav-
slutning, tårtkalas och ett hejdund-
rande fyrverkeri.

– Alla hälsas hjärtligt välkomna att 
ta del av ceremonin, avslutar Benny 
Hansson.

Tre eldsjälar i Skepplanda BTK som lagt ned åtskilliga 
ideella arbetstimmar för att få till stånd en konstgräsplan 
på Forsvallen. Magnus Eriksson, Benny Hansson och Sven 
Rydén ser alla fram emot söndagens invigningsfi rande. 

PÅ FORSVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Klart för invigning på Forsvallen
– Tredje konstgräsplanen färdig

500:- rabatt vid köp av 
två pallar eller fl er

Erbjudandet gäller t o m 15 nov

Kostnadsfri 
avbetalning

v i l lapel le t s

BOHUS. Seger i egna 
cupen.

Surte BK vann två 
av tre matcher den 
gångna helgen.

– Det blir bättre och 
bättre, säger årsfär-
ske tränaren Robert 
Holmén.

Surte Bandyklubb är en 
vinnare igen. Träningstur-
neringen i Ale Arena blev 
ett steg i helt rätt riktning. 
Fredagskvällen bjöd på en 
pang-pang-föreställning och 
en 8-0 seger över Kareby 
IS. Lördagens första möte 
med Frillesås var tuffare, 
men hemmalaget bjöd på 
starkt motstånd fram till fem 
minuter återstod. Storsegern 
över Kareby medförde att 
lördagens final gick mellan 
Surte och Frillesås. Det blev 
en välspelad match med en 
extra krydda, då matchen fick 
avgöras i sudden. Här visade 
sig hemmalaget vara det 
hetaste laget och Jens Sam-
uelsson fiskade elegant upp 
Alexander Wetterbergs 
långa utkast. 5-4 och vilt 
jubel i Surte. Det var lagets 

första seger på fyra försök i 
år. Surte gick runt på ganska 
många spelare under turne-
ringen. Lagom till finalen 
anslöt dock det tunga defen-
siva gardet med Nils Sigurd 
och Daniel Rydén i spetsen.

Noterbart är också att 
Frillesås tvingades spela 
tre matcher 
under lör-
dagen. Lite 
kändes det 
nog i benen…

Surte BK 
premiärspe-

lar fredag 9 november mot 
Otterbäcken, men innan dess 
väntar träningsmatch mot 
Målilla i Ale Arena, lördag 3 
november.

Surte segrade i Ale Arena

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Jens Samuelsson blev matchhjälte när han satte 5-4 i sudden mot Frillesås. Segern innebar 
att Surte BK vann försäsongsturneringen i Ale Arena.

Robert Holmén, nöjd tränare i Surte.

Luftballonger 
siktades i Nol

Dessa båda luftballonger siktades i kom-Dessa båda luftballonger siktades i kom-
munen förra tisdagen. De fl ög på låg höjd munen förra tisdagen. De fl ög på låg höjd 
över Nol när vår fotograf förevigade dem. över Nol när vår fotograf förevigade dem. 
Det gällde för trafi kanterna att hålla ögo-Det gällde för trafi kanterna att hålla ögo-
nen på vägen och inte titta alltför mycket nen på vägen och inte titta alltför mycket 
upp i luften...upp i luften...
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