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Lödöse 0520-66 00 10

Välkomna! Önskar Lars med personal

Öppettider i påsk: Mån-Skärtorsdag 9-20
Långfredag 9-18, Påskafton 9-16

Påskdag 9-18, Annandagpåsk 9-18

PACKHJÄLP!
Under Skärtorsdagen och Påskafton hjälper Lödöse/

Nygårds fotbollsungdomar till i butiken!

Annandagpåsk 9 april:
Handla för 300:- så får du 
ett 1/2 kg Gevalia kaffe

Påskdagen 8 april: 

2 Loka 1,5l vatten 10:-
+ pant mot kupong.

Påskafton 7 april: 
2 påsar Estrella-chips
20:- rabatt mot kupong. 250-300g.

Långfredag 6 april: 

Mandel/Daimtårta
15:- rabatt mot kupong.

Skärtorsdag 5 april: 

1 kg Kycklingfi lé 50:-
mot kupong

Onsdag 4 april: 

12-pack ägg 10:-
mot kupong.

Tisdag 3 april: 
Blandfärs storpack

20:- rabatt mot kupong

Måndag 2 april: 

Lösgodis 50% rabatt 
mot kupong. Max 1kg Ord pris 69:-/kg. 

Klipp ur och ta med för rabatt.

Linda JohanssonLinda Johansson Hans GötestamHans Götestam

Det är viDet är vi 
som säljersom säljer

bostäder bostäder 
i ditti ditt 

område.område.

MER ÄN BARA MÄKLARTJÄNSTEN

0303-74 66 90 www.axelssonfast.se

ALAFORS
Visas onsdag 11 april. Boka visningstid. 1,5 plansvilla med källare, 
4 rum och kök om ca 120 kvm boarea och ca 73 kvm biarea, stor tomt 
om 4190 kvm. Lugnt lantligt belägen. Möjlighet för företagare med behov 
av uppställningsyta för fordon, maskiner eller dylikt. Visst uppfräschnings-
behov.  Tillfälle för den händige.1.375.000:- eller bud. 
Mäklare Hans Götestam Mobil: 0708-28 90 29

Oslipad diamantOslipad diamant

Ale Musikskola bjöd in till 
musikföreställning
SURTE. Intresset för 
den kommunala musik-
skolan är stort.

Inte lär det ha blivit 
mindre efter förra veck-
ans musikföreställning i 
Älvängen och Surte.

Skolelever från hela 
kommunen fick möjlig-
het att först lyssna och 
sedan prova på olika 
instrument.

Varje år arrangerar Ale Mu-
sikskola en kombinerad mu-
sikföreställning och instru-
mentvisning. Knappt 370 
grundskoleelever tog del av 
årets framträdande som ägde 
rum i Smyrnakyrkan, Älväng-
en, och Surte missionskyrka.

– Jätteroligt att så många 
ville komma och lyssna på oss. 
Eftersom vi är en kommunal 
musikskola känns det viktigt 
att vi får komma ut och pre-
sentera oss och visa upp den 
verksamhet som vi erbjuder. 
Det är allt fler barn och ung-
domar som lockas av att spela 
instrument, förklarar Elli-
nor Emilsson på Ale Musik-
skola.

– För närvarande har vi 
kö till musikskolan, men det 
gäller inte alla instrument. 
Gitarr, piano och sång är de 
grupper som har fullt just nu, 
fortsätter Emilsson.

Temat för årets föreställ-
ning var tidsmaskin. Publi-
ken togs med på en musika-
lisk resa från urtid till nutid. 
Vi fick höra musik från olika 
sekel framförda på diverse 
stråk- och blåsinstrument. 
Det bjöds även på solosång 
och allsång.

– Publiken hade fått tre 
melodier att öva in, så att de 
kunde sjunga med och delta 
aktivt i föreställningen, säger 
Emilsson.

I samband med musikfö-
reställningarna arrangerades 
också en instrumentvisning i 
Ale gymnasium på torsdags-
kvällen.

– Det är bra om barnen 

ges möjlighet att prova på de 
instrument som de är nyfik-
na på, avslutar Ellinor Emils-
son.

JONAS ANDERSSON

– Och allt fler unga vill spela instrument

Ale Musikskola gestaltade Beatles på bästa sätt under sin 
musikaliska resa från urtid till nutid.

Tvärflöjt var ett av de instru-
ment som publiken i Surte 
missionskyrka fick lyssna på 
i torsdags.


