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Nu tar jag över  Balance Bar & Kök 

på Ale Torg

Ale Torg Fd Ale Krog0303-22 94 70

Det skall fi ras med enDet skall fi ras med en

RIKTIG FEST
DJ är på plats med DJ är på plats med 
bästa partymusiken från 
70- & 80-talet!70- & 80-talet!

II baren kör vi special 

”HAPPY NIGHT”

I baren kör I baren kör 

vi oslagbara vi oslagbara 
priser!priser!

Fyrverkerier
Öppet mellan 1900-0200

Entré 60:- Förköp. 
  /Mikael

Boka NU! Vi räknar med fullsatt!Boka NU! Vi räknar med fullsatt!

Fredag 2/3

Egen tillverkning av smörgåstårtor, 
landgångar, snittar, bufféer mm.

Grötfrukost på morgonkvisten...

Pajer sallader & baguetter hela dagen

Vi säljer även gräddtårtor, bakelser, 
kakor, färskt bröd & bullar.

Kaffe latte, cappucciono & espresso

Vi ordnar mackorna till era möten

Öppettider: Måndag-torsdag 06-16
Fredag 06-13

Välkommen till Bohus centrum
Lisa & Lena
031-98 12 10

Vandringsutställning visas i Ale gymnasium

NÖDINGE. Ingenting 
försvinner och allting 
sprids! 

Två grundläggande 
naturlagar som fort-
farande är tämligen 
okända. 

Kanske lite besyn-
nerligt eftersom i syn-
nerhet den sistnämnda 
högst påtagligt griper 
in i vår vardag. 

Kretslopp – en vandringsut-
ställning från Göteborgs na-

turhistoriska museum, som 
visas i Ale gymnasium 20 fe-
bruari – 8 mars, ger en lätt-
förståelig översikt över be-
grepp som energi och ma-
teria, hur de hänger ihop 
i naturen och hur männis-
kan kastar grus i maskineriet 
om hon inbillar sig att hon 
kan bygga sitt samhälle utan 
kunskap om naturlagar. 

Utställningen består av 
fyra montrar med 8 fråge-
ställningar:
 • Naturmiljön – vad är ett 

naturligt kretslopp?
• Fotosyntes på molekylnivå 
• Vad är entropi och exergi? 
Är det verkligen något man 
kan förstå? Illustreras med 
ett stökigt rum, något som 
de flesta säkert känner igen.
• Miljöproblem är något 
nytt, stenåldersjägaren 
kunde slänga allt skräp där 
han stod. Varför går det inte 
att göra så nuförtiden?                                                                       
• Industriåldern - vad gör vi 
när vi upptäcker att vi skrä-
par ner för mycket?              

• En droppe i havet -  hur 
farligt är det egentligen med 
lite föroreningar i vattnet? 
• Vilka tekniska lösningar 
finns det för att komma till-
rätta med miljöproblemen.       
• När vi nu slängt allt skräp 
på rätt ställe - spelar det 
någon roll och vad blir det 
av det? 

Svaren finns i utställning-
en. Utställningen passar för 
både barn och vuxna.

Budskapet: Ingenting försvinner och allting sprids!

Kretslopp är en vandringsutställning från Göteborgs naturhistoriska museum, som visas i Ale gymnasium med början den 20 
februari.

Torggatan, Älvängen, tel 0303-74 92 30

Its only party...

...but we like it!
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Live 
Lördag 3 mars

Vill du hedra minnet av en bortgången släkting eller vän? 
Ge då en minnesgåva via Cancerfonden. De anhöriga får en
hälsning från dig – och cancerforskningen får ett välkommet
stöd i kampen mot cancer. Meddela oss den avlidnes namn 
och adressen till närmaste anhörig.

020-78 11 79 (öppet dygnet runt)

www.cancerfonden.se
pg. 90 1986-0

Tänk på Cancerfonden!


