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www.toyota.se

LAGERRENSNING PÅ 
TOYOTA I KUNGÄLV
Toyota Corolla Kombi, -99, 14.600 mil Förr: 76.000:-  Nu: 65.000:-
Toyota Corolla 3-d, -99, 6635 mil Förr: 72.000:-          Nu: 65.000:-
Toyota Corolla 5-d, -01, 6100 mil Förr 95.000:-           Nu: 89.000:-
Citroen Xsara 1,4 i, -00, 8100 mil Förr: 59.500.- Nu: 52.000:-
Skoda Octavia, -00, 11.758 mil Förr: 69.000:- Nu: 59.000:-
Seat Toledo, -01, 6000 mil Förr: 89.000:-                    Nu: 79.000:-
Seat Cordoba 1.6, kombi, -00 Förr: 75.500.- Nu: 65.000:-
Nissan Almera, 5-d, -04, 4600 mil Förr: 124.900:- Nu: 115.000:-
Nissan Primera 2.0, -01, 7700 mil Förr: 99.900:- Nu: 89.000:-
Audi A4, 1.8, -99, 9700 mil Förr: 89.000:- Nu: 82.000:-
Saab 9-5, 2.0t, -01, 15.340 mil Förr:  85.000:-           Nu: 79.000:-
MB 200c, kompressor, -03, 2660 mil Förr: 239.000:- Nu: 225.000:-

                   

ÄLVÄNGEN. Feststäm-
ningen var på topp när 
Aroseniusskolan firade 
30-årsjubileum förra fre-
dagen.

Många elever och 
lärare hade hörsammat 
uppmaningen att komma 
utklädda till skolan denna 
speciella dag.

– Det här blev bättre 
än vad jag hade vågat 
tro, konstaterade Martin 
Löwendahl som ordnat 
med arrangemanget till-
sammans med represen-
tanter ur elevrådet.

Målsättningen att få till stånd 
en annorlunda skoldag infriades 
med råge. Det var inte mycket 
som var sig likt när eleverna och 

lärarna anlände Aroseniussko-
lan på fredagsmorgonen. Ur 
högtalarna ljöd Abba-musik, i 
korridoren stod arrangörerna 
från elevrådet och bjöd på väl-
komstdrink och istället för att 
gå direkt in på lektioner blev det 
en stunds morgonmingel.

Särskilt roligt var det att så 
många hade nappat på idén om 
att komma utklädda denna ju-
bileumsdag. Utstyrslarna varie-
rade väldeliga och lockade till 
flera goda skratt.

– Jag var faktiskt tveksam till 
om det skulle bli särskilt många 
som skulle klä ut sig, men re-
sultatet blev ju kanon. Verkli-
gen kul, ansåg Löwendahl som 
dagen till ära bar peruk och 
mörka solglasögon.

När klockan ringde in för 

dagens första lektion fortsatte 
avdelningen annorlunda skol-
dag. Lärarna tog plats i bän-
karna och en grupp om fyra 
elever ställde sig vid katedern. 
På schemat stod ungdomskun-
skap, som de vuxna fick sätta 
tänderna i. Det blev sannerligen 
ett studiepass att minnas. Lärar-
na tog sina uppgifter på fullas-
te allvar och dialogen som upp-
stod med de unga pedagogerna 
blev underhållande. Allting fil-
mades och visades senare under 
dagen på storbildsskärm.

Jubileumsdagen blev på alla 
sätt lyckad och arrangörer-
na hade all anledning att vara 
nöjda med Aroseniusskolans 
30-årsfirande.

JONAS ANDERSSON

Aroseniusskolan 30 år
Ombytta roller! Eleverna fick agera lärare och tvärtom. På schemat stod ungdomskunskap, 
vilket skulle visa sig inte vara helt enkelt att förstå. Arrangören bjöd på välkomstdrink.


