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Caddy Skåp Proline TDI 75 hk från 
134.000:– exkl moms (ord. pris 
från 139.000:–) eller 1.350:–/mån*

Besök nya mobilanpassade volkswagentransportbilar.se

Caddy Proline
Ekonomilyx.

1352:- exkl. moms. 

KAMPANJPRIS PÅ LASTHÅLLARE

Bränsleförbrukning Caddy Skåp vid blandad körning från 4,9 l/100 km, 129 g CO2/km. Bilab Finans Leasing exkl moms 36 mån, 30% särskild leasingavgift, 40% restvärde, rörlig ränta. Erbjudandena gäller vid köp av ny bil mellan 2014-05-01 
och 2014-08-31 eller så långt lagret räcker. Bilarna på bilderna är extrautrustad.

BILABSUMMER DEAL!Dragkrok, Farthållare, CD-stereo, Bluetooth, Höjdinställbart säte.5.900:-

Tel förs: 0303-62 090, www.bilab.se
Öppet: mån-fre 9-18, lör 10-15

www.bat t reb i l . se

Bättre Bil

EKONOMISERVICE från 990:-

ÄLVÄNGEN. Det var inte 
bara den svenska natio-
naldagen som fi rades i 
fredags.

På Älvevi var det fest 
av en helt annan orsak.

ÄIK-dagen startades 
upp med en välbesökt 
invigning av den nya 
näridrottsplatsen.

I samband med att ÄIK-da-
gen gick av stapeln passade 
föreningen också på att cele-
brera att den nya näridrotts-
platsen nu står färdig.

– Vi har fått vår vision för-
verkligad till tre fjärdedelar. 
När vi såg att vår anläggning 
inte räckte till, i takt med att 
föreningen växte, satte vi oss 
ned och gjorde en skiss över 
området. Nu lämnar jag över 

stafettpinnen till politikerna 
att förverkliga slutdelen av 
Älvevi park, säger ÄIK:s eld-
själ Roger Henriksson.

Förutom två fullstora 
fotbollsplaner, 11-manna 
gräs och konstgräs, förfogar 
klubben nu också över en 
7-manna konstgräsplan. I 
direkt anslutning till den har 
det anlagts en multisportare-
na, en boulebana och löpar-
banor.

– Från barnvagn till rol-
lator har varit vår strategi i 
det här arbetet. Tillsammans 
med kommunen har vi ska-
pat ett attraktivt aktivitets-
område där människor från 
olika generationer kan träf-
fas och umgås, säger ÄIK:s 
ordförande Lars Ingvars-
son.

Det var Lars Ingvarsson 

som hade nöjet att få klippa 
det blågula bandet tillsam-
mans med Kultur- och fri-
tidsnämndens ordförande 
Isabell Korn (M).

– Med samverkan kom-
mer man långt. Området 
har blivit ett jättelyft för Ale 
kommun i allmänhet och Äl-
vängen i synnerhet, förklara-
de Korn.

Återstår då att iordning-
ställa den sista biten av Äle-
vi park. Roger Henriksson 
tycker att en skatepark vore 
en bra idé eller varför inte en 
basketplan?

– Vi vill inte att ungdo-
marna ska hänga i centrum, 
det är mycket bättre att ha 
dem här. Då gäller det också 
att vi tillgodoser de önske-
mål som fi nns.

JONAS ANDERSSON

USPASTORP. På onsdag 
kan hon koras till Sveri-
ges yngsta mästerkock.

I helgen gästade Maja 
Ljung, från Örgryte, Us-
pastorp Konferens- och 
äventyrscenter för att 
hjälpa till med matlag-
ningen inför ett bröllop.

Något av en kontrast 
till den dröm som Maja 
bär på – att få öppna en 
restaurang i New York.

Sveriges yngsta mästerkock 
är en svensk matlagnings-
serie som sänds i åtta delar 
i TV4. I programmet tävlar 
Sveriges bästa minikockar i 
åldern åtta till tolv år. Juryn, 
som består av Markus Auja-
lay, Leif Mannerström och 
Tina Nordström, impone-
ras av barnens kunskaper i 
allt från avancerad matlag-
ning till bakning.

Maja Ljung har tagit sig 
hela vägen fram till fi nal 
där hon ställs mot Viktor 
Klemmedsson från Gärds 
Köpinge utanför Kristian-
stad. Finalen visas på onsdag.

Anledningen till Majas vi-
sit i Uspastorp är att hennes 
mamma Camilla är barn-
domsvän med Anne Tallhe-
den, som driver konferen-
sanläggningen ihop med sin 
man Martin.

I lördags arrangerade de 
sommarens första bröllops-
fest. Ytterligare tre bröllop 

står på programmet inom 
den närmaste framtiden.

– Nu är det högsäsong 
för oss. Vi har även öppnat 
upp vår utomhuspool, be-
achvolleyplan och även fot-
bollsgolfen, förklarar Martin 
Tallheden.

När lokaltidningen anlän-
de var Maja Ljung i full färd 
med att fi xa tomatsalladen. 
Ett enkelt uppdrag för en 
ung mästerkock.

– Jag gillar landet och det 

var verkligen roligt att få 
komma hit, sade Maja som 
alltid har haft ett stort intres-
se för matlagning.

– Redan som liten var jag 
med mamma och pappa i 
köket och jag har även sett 
många matlagningsprogram 
på tv. Jag har lärt mig mycket 
därifrån.

På onsdag håller vi tum-
marna för att Maja Ljung 
blir Sveriges yngsta mäster-
kock.

– Invigningsfi rande på Älvevi

Mästerkock
gästade Uspastorp

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Maja Ljung, som tävlar om att bli Sveriges yngsta mästerkock, 
gästade Uspastorp Konferens- och äventyrscenter i helgen.

 Maja Ljung tillsammans med ägarna till Uspastorp Konferens- och äventyrscenter, Anne och 
 Martin Tallheden, samt anläggningens trotjänare Teacy Wallentin. 

MAJA LJUNG

Paradrätt: Baconlindad 

torskrygg, fi sksås på eget 

recept, sparris och färsk 

potatis.

Drömmar: Ha en restaurang 

i en skyskrapa i New York. 

Det är så maffi gt i USA!

Favoritbus: Det är kul att ta 

lite extra tabasco i maten 

när man bjuder en kompis 

på mat.

Skakar hand för ett gott samarbete. Kultur- och fritidsnämndens ordförande Isabell Korn (M) och 
Älvängens IK:s dito, Lars Ingvarsson, förrättade invigningen av den nya näridrottsplatsen.
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Vision har blivit verklighet


