
        

ENDAST TVÅ KVAR

IDA LASSGÅRD
072-248 64 66

LINA PERSSON
070-723 44 85

Vill du bo i en nyproducerad lägenhet ca en kvart från 

Göteborg C? Ta då chansen nu, endast en tvåa på 48 kvm 

och en trea på 68 kvm kvar, samt några tvåor på 68 kvm. 

Byggstart är planerad till tredje kvartalet 2014, preliminär 

inflyttning blir tredje kvartalet 2015. Priser från 990 000 kr. 

För mer information, gå in på www.erikolsson.se/nyproduktion 

och klicka på Brf Bohus Skolväg, alternativt kontakta oss 

direkt!

VILL DU BO I BOHUS?

ENDAST EN KVAR

ENDAST EN KVAR

lansforsakringar.se

Du får vårt larmpaket, installerat och klart, för 1 995 kronor.  
Är du Guldkund betalar du bara 495 kronor för grundpaketet. 

I månadsavgiften på 299 kronor ingår dygnet runt-uppkoppling  
mot vår larmcentral och support under hela avtalstiden. 

Trygghet för 299 kronor i månaden.

Ring oss på 020-20 79 00, eller gå in på LFlarmcentral.se
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Vi är tillbaka på redaktionen 
onsdag 30 juli, första 
tidningen kommer 
den 6 augusti.

Jourtelefon: 0704-92 35 07 

Trevlig sommar!

Landslaget nästa!

Linda Karlsson och Louise Svensson är båda nyblivna landslagsspelare. I augusti representerar de 
Sveriges U15 i fyrnationsturneringen i Mark mot Tyskland, Holland och Danmark.

– Linda Karlsson och Louise Svensson tillhör 
Sveriges bästa 15-åringar i basket
ÄLVÄNGEN. Ale har fått 
två nya landslagsspe-
lare.

Linda Karlsson och 
Louise Svensson är 
båda uttagna i Sveriges 
U15-landslag i basket.

I augusti väntar spel i 
den blågula tröjan.

De har båda spelat basket så 
länge de kan minnas, men i 
augusti blir det i helt nya fär-
ger. I juni fi ck Linda Karls-
son och Louise Svensson det 
glada beskedet att de tagits ut 
i Sveriges DU-15-trupp.

– Vi har varit med i regi-
onslaget och matchats mot de 
främsta i Sverige. Förbunds-
kaptenerna valde ut de 16 
bästa till en samling i Mark, 
där en fyrnationsturnering 
arrangeras med spel mot Hol-
land, Tyskland och Danmark, 
berättar Linda och Louise er-
känner att det känns stort.

– Det blir jätteroligt och en 
stor utmaning.

Båda har varit Ale Baskets 
stora talanger under de senas-
te åren, men till hösten har de 

valt att också byta klubb.
– För att utvecklas behöver 

vi ta ett steg dit du garanteras 
både tuffare och bättre trä-
ning. Vi kommer att spela i 
West Basket. En kraftsamling 
för att på sikt skapa ett elit-
lag för damer i Göteborg. Vi 
kommer att träna i Katrine-
lund, säger Linda.

Detta ger också talangerna 
chansen att få spela med West 
Baskets damlag i division två 
– och det är viktigt för tjejer 
som ständigt söker nya ut-
maningar. Båda pratar om att 
det vore roligt att till och med 
få fortsätta med basket på ett 
amerikanskt college.

– Eller varför inte spela i 
ett större lag i Europa?

Basket utomhus
Sommarhalvåret är normalt 
sett ingen baskettid, men sats-
ningen på näridrottsplatser 
i Nödinge och Älvängen har 
skapat nya möjligheter.

– Ja, det är jättebra. Nu kan 
man skotträna utomhus om 
man vill, säger båda två inn-
an de får i uppgift att beskriva 
varandra som basketspelare.

– Linda är stark och otro-
ligt bra under korgen, där hon 
vinner många returer, säger 

Louise om sin kompis.
– Louise är framför allt en 

bra försvarsspelare och har 
dessutom ett bra skytte.

Enligt de nyblivna lands-
lagsspelarna har allmänheten 
fel uppfattning om baskets-
porten.

– Ja, de fl esta tror att det 
inte är en fysisk sport, men 
faktum är att det är riktigt tuft 
och under korgen är armbå-
garna vassa.

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

LOUISE SVENSSON

Ålder: 15 år.

Bor: Nödinge.

Läser: Ska börja nian i Da-

vinciskolan i Nödinge.

Drömyrke: ”Vill jobba med 

djur”.

Moderklubb: Ale Basket

LINDA KARLSSON

Ålder: 15 år.

Bor: Älvängen.

Läser: Ska börja nian i Aro-

seniusskolan i Älvängen.

Drömyrke: ”Inte en aning, 

men kommer välja gymna-

sieutbildning med basket på 

schemat”.

Moderklubb: Ale Basket


