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Bilhallen
Linus 0303-24 80 10

E6:an syd Kungälv 2 km parallellt med motorvägen

Peter, Robban och Linus  hälsar er välkomna
 Månd-fred  9-18 lörd 10-15 sönd 11-15

BMW 116 i Kombi -05  159.900 kr
BMW 525 i Sedan -94 23.000 kr 
BMW 545 ia Kombi -04  439.000 kr 
BMW X5 3,0d SUV -02 299.000 kr 
Cadillac De Ville 202hk -92 54.900 kr 
Chevrolet Astro GMC -90 19.900 kr
Chevrolet Trans Sport -02 164.900 kr 
Chevrolet Trans Sport -01 109.900 kr 
Chevrolet Van V8 -97 129.900 kr 
Chrysler Grand Voyager -98 64.900 kr 
Dodge Durango V8 -98 109.900 kr 
Dodge Magnum RAM  -99 149.900 kr 
Honda CR-V 2.0 150 Hk -03 154.900 kr 
Honda CR-V RVSI SUV -01 109.900 kr
Hyundai Atos Prime GLS -03 49.900 kr
Hyundai Sonata 2,0 GLS -02 99.900 kr 
Kabe Briljant Husvagn, 78 24.900 kr 

Lexus LS 400 V8 Sedan -92 59.900 kr 
Lincoln Town Car Sedan -96 79.900 kr 
Mazda 6 2,0 5-D Touring-03 119.900 kr 
Mazda 626 1,8 Sedan -96 29.900 kr
Mitsubishi Pajero wagon-01139.900 kr 
Nissan Primera SE -98 29.900 kr
Nissan X-Trail 2,2 dci -05 219.900 kr 
Opel Omega 2.5 V6 -97 44.900 kr 
Opel Vectra 2,0 GL -97  36.000 kr 
Peugeot 307 1,6 XT -03 94.900 kr 
Peugeot 406 2,0 Sedan -00  49.900 kr
Renault Laguna 1.8 16v -02 84.900 kr 
Renault Scenic 1,8 16v -02 89.900 kr 
Renault Scenic 2,0 -04 124.900 kr 
Saab 9-5 2.3t Linear -02 124.900 kr
Saab 9000 2.0 CS 130HK-92 15.000 kr
Seat Altea 1,6 102Hk -05 124.900 kr 
Suzuki Grand Vitara 2,5-00 89.900 kr 
Toyota Avensis 1,8 -00 79.900 kr 
Toyota Carina 1,8 XLi -96 39.900 kr 
Toyota Corolla G6R 1.6 -99 64.900 kr 

Veckans bil
levereras

fulltankad

Gäller på ordinarie priser, kan ej kombineras med
andra erbjudanden, gäller ej vid köp av presentkort

eller beställningsvaror. Gäller t.o.m. 17/2 2007.

Gäller t.o.m. lördag 17/2 2007 med
reservation för slutförsäljning.

Udda täcken och sovkuddar 
i dun och syntet
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ALAFORS. Den gångna 
veckan har det varit 
sportlov för kommu-
nens skolungdomar.

För de flesta har det 
inneburit en tid utan 
studier, men inte för 
alla.

Himlaskolan i Alafors 
var en av de enheter 
som provade på att 
arrangera lovskola.

Konceptet för lovskolan har 
Himlaskolans rektor Camilla 
Kauffeldt hämtat från Kyrk-
byskolan. Modellen har varit 
väldigt framgångsrik i Nö-
dinge och därför såg Kauf-
feldt en möjlighet att kunna 
erbjuda ett liknande upplägg 
för Himlaskolans elever i års-
kurs 5-9.

– Det var absolut inga pro-
blem att få med personalen på 
den här idén. De var jätteposi-

tiva när jag presenterade för-
slaget och därför har vi kunnat 
ha fyra behöriga lärare i mate-
matik, no, svenska och engel-
ska under de här tre dagarna, 
tisdag-torsdag, som lovskolan 
varit, säger Kauffeldt.

Ett drygt tiotal elever be-
sökte lovskolan de tre aktu-
ella dagarna. En av dem var 
Joakim Olsson-Larsson i 
klass 8E.

Ska till Spanien
– Jag skall resa till Spanien 
senare i vår och kände att jag 
behövde plugga lite extra, be-
rättar Joakim.

Samma sak var det för Ilnaz 
Mosadegh i klass 7 A som ska 
vara ledig när hon ska bege sig 
iväg till Iran.

– Jag har arbetat med både 
matte, no och svenska. Nu 
hoppas jag bara att jag ska få 
ledigt, säger Ilnaz.

Maria Lorentzson var en 
av de pedagoger som fanns till 
hands för att hjälpa eleverna 
under lovskolan. Maria tveka-
de inte att rycka in, trots att 
sportlovet skulle ha inneburit 
lite semester för henne.

– Eleverna som har kommit 
hit har varit väldigt ambitiösa. 
Vi har haft ett väldigt bra ar-
betsklimat, men det tycker jag 
å andra sidan att vi alltid har, 
säger Maria Lorentzson.

Camilla Kauffeldt kommer 
att arbeta för ett bevarande av 
lovskolan. 

– Precis som man har på 
Kyrkbyskolan hoppas jag att 
vi ska kunna knyta kontakt 
med Ale gymnasium och ta 
hjälp av elever därifrån, av-
slutar Kauffeldt.

Torggatan, Älvängen, tel 0303-74 92 30
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Live 
Lördag 3 mars

Ledigt från skolan – men inte för alla

GICK PÅ LEDETSKOLAN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Himlaskolan i Alafors arrangerade lovskola för första gången på sport-Himlaskolan i Alafors arrangerade lovskola för första gången på sport-
lovet. Här är det Ilnaz Mosadehg i 7A som passar på att fördjupa sina lovet. Här är det Ilnaz Mosadehg i 7A som passar på att fördjupa sina 
matematikkunskaper tillsammans med lärare Maria Lorentzson.    matematikkunskaper tillsammans med lärare Maria Lorentzson.    

Underhållande sportlovsteater i Alafors
ALAFORS. I onsdags 
förvandlades Medbor-
garhusets aula till Lilla 
Dramaten.

”När Åkes mamma 
glömde bort” gjorde 
stor succé hos den 
unga publiken.

Det blev många skratt 
när Åke plötsligt fick ta 
ansvar för sin mamma, 
som över en natt för-
vandlades till en drake.

”När Åkes mamma glömde 
bort” är en dansande teater-
lek för barn i åldern 5-7 år. 
Föreställningen bygger på 
Pija Lindenbaums bok med 
samma namn och är drama-
tiserad av Anna Sjövall. Ur-
premiären ägde rum i Borås 
den 11 januari i år och har fått 
mycket bra kritik.

I Medborgarhuset, som 
skådespelarna från Älvs-
borgsteatern hade döpt om 
till Lilla Dramaten, visades 
teatern vid två tillfällen i ons-
dags. Publiken utgjordes av 
förskolegrupper och sport-
lovslediga barn. De fick en 
trekvarts rolig underhållning 
med hjärtlig humor.

Allt är annorlunda
Vi får följa Åke och hans 
mamma en morgon när allting 
är annorlunda. Åkes mamma 
Berit har för en gångs skull 
inte bråttom och stressar inte 
för att hinna bli färdig i tid 
till jobbet. Anledningen är 
att hon har förvandlats till en 
drake och då vet man heller 
inte hur frukosten ska lagas, 
porslinet diskas och hur en 
telefon fungerar. Åke tar med 

sin mamma på zoo och köper 
glass i kiosken. När mamma 
börjar spruta eld i lekparken 
är det dock inte lika roligt 
längre.

Till slut blir allt som van-
ligt igen och Åke kan andas ut, 
liksom publiken.

Skådespelarna som med-
verkar i föreställningen är 
Tina Andersson, Kjell De-
lersjö, Michael Engberg och 
Maria Nilsson Havrell.

JONAS ANDERSSON

”När Åkes mamma glömde bort” var namnet på den sport-
lovsteater som visades i Medborgarhuset i onsdags.

Populär barnteater.


