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ALVHEM. Barn- och ung-
domsnämndens åtgärds-
förslag för att få ihop 
budgeten för 2007 
stöter på hårt motstånd.

I Alvhem var föräld-
rarna rasande över idén 
att stänga skoldelen och 
bara behålla barnomsor-
gen.

Föräldrarna funde-
rar istället på att köra 
barnen till Lödöse.
Skulle det bli verklighet får nämn-
den budgetera med en utgift på 2,3 
Mkr. Besparingen som åtgärderna i 
norra Ale skulle ge var 2,4 Mkr...

– Det där får vi räkna på. Jag 
tror ändå inte att det hotet ändrar 
förslaget. Vi måste samordna verk-
samheten i färre lokaler, då blir det 
så här. I Skepplanda har vi plats för 
ytterligare 200 barn och det utrym-
met måste vi försöka fylla så gott 
det går. Det gör vi med barn från 
Hålanda och Alvhem, sa nämndord-
förande Eje Engstrand.

Läs sid 2, 4, 6, 7 och 8.

Starka protester 
i Alvhem

Informationsmötet om 
Alvhemsskolans framtid 
väckte starka känslor.
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Sänk dina värmekostnader med 
minst 50% jämfört med olja!
Februarikampanj, spara 6 500:-
(Gäller endast beställningar under februari 2007)

Effecta pelletspanna 220 C inkl Automatsotning, 6 kW elpatron, dragmix 
EcoTec Bioline 20 inkl 2,5 skruv, Mafa Midi 730 liter Pelletsförråd. 
Rekommenderat Pris 61 000:- inkl moms.

Vårt Februaripris! 54 500:- inkl moms 
OBS! Rördelar och montering tillkommer.

Dessutom kan du söka bidrag och spara 
ytterligare 14 000:- (Gäller oljeeldning)

Älvvägen 13, 446 37 Älvängen • 0303-33 82 45

Leg. Vet.
Elisabeth

Axén Krüger

Leg. Vet.
Maria

Nilsson

- Akutsjukvård -
Kirurgi - Medicin

0303-22 76 20

Rolett:s invigde Båtmässan
GÖTEBORG. Tjärdoften 
lotsade besökarna rätt.

Det gick inte att ta 
miste på var Repsla-
garmuseet höll hus på 
årets Båtmässa.

Repslagarnas med-
verkan har blivet ett 
självklart inslag i mäss-
hallen och en given 
attraktion för många av 
besökarna.

Båtmässan 2007 blev också 
historiens största. Den 3 
februari slogs portarna upp 
till Svenska Mässan, men 
redan på fredagskvällen var 
det smygöppning för särskilt 
inbjudna gäster. Tusentals 
personer deltog i invignings-
firandet och i Repslagarmuse-
ets monter minglades det till 
tonerna av Rolett:s musika-
liska underhållning.

Båtmässan är fullmatad med 
båtar i alla storlekar och pris-
klasser. Det jättelika arrange-
manget är emellertid mycket 
mer än båtar. Repslagarmu-
seets medverkan är ett tydligt 
bevis på det.

– Vi är jätteglada över att 
vara här igen. Det är med stolt-
het som vi sätter Ale på kartan 
genom att finnas representera-
de på Båtmässan, ett arrange-

mang som växer sig allt större, 
sade Kurt Flodin, ordförande 
i Föreningen Bevara Repsla-
garbanan, i sitt välkomsttal.

Invigningstalet över-
lät Flodin till kulturchefen 
i Västra Götaland, Kerstin 
Quentzer.

– Vad är det egentligen jag 
ska inviga? Är det den här 
montern eller är det Båtmäs-
san? Jag tycker att vi här och nu 
förklarar Båtmässan 2007 för 
invigd, sade Kerstin Quentzer 
som hyllade Repslagarmuseets 
engagemang och dess insats 
för kulturen i regionen.

Repslagning förekom kon-
tinuerligt under mässdagarna, 
så även på invigningen. Bernt 
Larsson och Anders Jonsson 
visade sina färdigheter för den 
samlade publikskaran.

– Vi knyter många nya kon-
takter under mässdagarna och 
det är ännu fler som får upp 
ögonen för den verksamhet 
som vi bedriver. Intentionerna 
är att återvända nästa år också, 
säger Kurt Flodin.
Båtmässan i Göteborg pågår 
till och med på söndag.

Museichef Börje Johansson tog tillfället i 

akt att berätta om Repslagarmuseets på-

gående och kommande utställningar. Ingemar och Marianne Olsson sålde lotter 

i Repslagarmuseets monter.

Rolett:s stod för underhåll-Rolett:s stod för underhåll-
ningen i Repslagarmuseets ningen i Repslagarmuseets 
monter när Båtmässan smyg-monter när Båtmässan smyg-
invigdes förra fredagen.invigdes förra fredagen.

SJÖBJÖRN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

KLIMATTEKNIK
Tel: 0303 - 24 61 80 www.klimatteknik.se

Sanyo bäst i test!
Se Råd och Röns hemsida: www.radron.se för 

mer information.

Köp en av de bästa värmepumparna på 
marknaden av en ackrediterad installatör till ett 

pris som slår de flesta!
Vi kan både serva och installera värmepumpar, 
inte skulle Ni väl köpa en bil av möbelhandlarn?

SANYO SAP 93

15 900 SEK
Inklusive installation*

* Standardinstallation, se hemsida eller ring för specifikation.

Bultg. 40 B, Kungälv. Öppet: 08-17 Mån-Fre 0303-74 94 88
Älvängen, mittemot Netto

Älskar Du 
en vacker kvinna?

Med blommor Du hennes 
hjärta kan vinna!

Alla Hjärtans Dag 
onsdag 14 februari

Välkomna till 
Birgitta & Lotta

och Tommy

 Tala 
  med 
Ulla

Dipl. psykosyntesterapeut
mottagning Nödinge

Tidsbest: 070-425 84 82
ulla.andren

@pedagogiskresurs.se

– Repslagarna ett tjärt inslag på Svenska mässan

Lödöse Skeppsbyggaregatan 10 
parallellt med 45:an 0520-66 08 50

Fredag 10-16 Lördag 10-14

 ...anledningar att välja en 
Resårmadrass från oss!
 •MASSIVT TRÄ•KRAFTIGA SPIRAL-

FJÄDRAR•100% RENT LIN•100% ÄKTA 
TAGEL•100% REN BOMULL•100% REN ULL 
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