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Benny & Carina 
med personal

Välkomna till
 den levande lanthandeln!

Rölunda 50 liters, blanda som du vill:
Planteringsjord, täckbark, kogödsel, barkmull, dressjord

4 säckar 100:-

Påsk-
liljor 

i kruka och snitt

Sätt-
potatis

Stora fina 
Penséer

7:-/st

Miljöbensin
2-takt lösvikt

2050
/liter

Sågkedjeolja
lösvikt

2550
/liter

Vi har allt för trädgården
 Redskap, gödning, gräsfrö, 

myrmedel, snigelfritt, 
ogräsbekämpningsmedel m.m.

Tanka direkt 

från pump

Öppettider i påsk
25-28 mars 9-18
Långfredag Stängt
Påskafton 9-13
Påskdagen Stängt
Annandagpåsk Stängt

LILLA EDET. Ett sent 
nyförvärv som kan bli 
tungan på vågen.

Edet FK hyser stor 
tilltro till anfallaren An-
dreas ”Kärna” Ramm.

– Vad det betyder för 
oss? Egentligen allt, 
säger tränaren Torben 
Christiansen.

När många trodde att silly 
season var över gjorde 
Edet FK en sista minuten-
värvning i Andreas ”Kärna” 
Ramm. Ex-allsvensken, med 
ett förflutet i Ljungskile SK, 
får nu Ekaråsen som hem-
maarena.

– Vi hoppas och tror att 
han ska lösa problemet vi 
haft med målskyttet. Mycket 
kommer naturligtvis att gå 
via ”Kärna” och även om 
han skulle bli bortmarkerad 
så öppnar det ytor för andra 
spelare. Andreas medver-
kan kommer att bli oerhört 
nyttig för oss, säger Torben 
Christiansen.

Andreas Ramm började 
fjolåret i Vänersborgs IF 
innan han lämnade klub-
ben för spel i IFK Uddevalla 
under hösten. I vintras skrev 
han på för Bosna i division 4, 
men i elfte timmen lyckades 
Edet FK få anfallarens sig-
natur.

– Det är vi mycket tack-
samma för, säger Torben.

Edet FK var under det 
gångna veckoslutet på trä-
ningsläger i Danmark. Ett 

antal träningspass avverkades 
på konstgräs samt en match 
mot Vallensbaek, förlust 4-3.

– Vi hade ett större bollin-
nehav och borde ha fått minst 
oavgjort, förklarar Torben.

Tre träningsmatcher åter-
står innan allvaret drar igång. 
Edet FK möter i tur och ord-
ning Askim, Vallen och Lid-
köpings FK.

– Nu vill jag spela ihop ett 
lag inför premiären. Vi har 
haft många skador under för-
säsongen, men nu är det bara 
Erik Andersson och Aras 
Ali som saknas. Båda lär dock 
vara tillbaka till premiären.

EFK inleder seriespelet 
borta mot Mellerud, däref-
ter väntar Gunnilse på hem-

maplan. De sistnämnda tror 
Torben blir ett topplag.

– De har visserligen tappat 
några spelare, men man kan 
inte räkna bort dem. Jag tror 
också att Ahlafors blir farliga 
liksom Vänersborgs IF. Spel-
mässigt borde Stenungsund 
vinna serien, men de är för 
uddlösa.

Vad tror du om Edet 
FK?

– Vi kommer att göra allt 
som står i vår makt för att 
hänga kvar. Det ser bättre 
och bättre ut för varje träning 
som går och det känns som 
om vi ska kunna få ihop en 
slagkraftig startelva, avslutar 
Torben Christiansen.

JONAS ANDERSSON

Ramm – ett välkommet nyförvärv

Torben Christiansen, tränare Edet FK.

Wäxthuset i Lilla Edet AB
Göteborgsvägen 119
463 33 Lilla Edet
Tel: 0520-44 10 29 www.waxthuset.nu

Öppet:
Vard: 09.00-18.00
Lörd: 10.00-15.00
Sönd: 10.00-15.00
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Gilla 
Wäxthuset 

på Facebook 
för att inte missa 
våra erbjudanden. 

Vi ser till att ni lyckas!

DAGS ATT PLANERA TRÄDGÅRDEN?
Vår fantastiska trädgårdsdesigner 

hjälper er gärna.

Påsklija från 1490

Våreld (Kalanchoe) 

1990

Griffeltavla svart tupp 40x26

98:-

ÖPPET I PÅSK
Skärtorsdagen 10 - 18
Långfredagen 10 - 15

Påskafton 10 - 14
Påskdagen 10 - 15

Annandag påsk 10 - 15


