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Synbar upplevelse
"Mina nya progressiva glasögon har fått mig att ändra
uppfattning. Det finns faktiskt progressiva glas som
är helt problemfria. Glas som inte ger dig den där 
diffusa känslan av obalans. Glas som istället ger en
fullständigt skarp bild. Nu förstår jag att det är värt
att satsa på det bästa. Och det allra bästa är ett
progressivt glas som heter Hoyalux iD."

Anna 47 år,
använder progressiva glas

Erbjudandet gäller när du beställer kompletta
progressiva glasögon med Hoyalux ID eller
Summit Pro glas t.o.m 25/5-07 och kan inte
kombineras med andra erbjudanden. 

Progressiva läsglasögon avser Addpower
och båge från utvalt sortiment.
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Mer än bara mäklartjänsten

För barnfamiljen
HÅLANDA
Vising torsdag den 3 ring för bokning.
Högt belägen villa på stor tomt i vacker 
skogsglänta. Stora delar av huset reno-
verat 06-07. Nära till badplats och buss. 
98 kvm innehållande vardagsrum med 
braskamin, kök, tre sovrum, badrum och 
tvättstuga. Centraldammsugare och vat-
tenburen golvvärme i hela huset. 
Pris 1.175.000:- eller bud.

Pensionärsdag med Ljungqvist i huvudrollen
– Och gamla trotjänare uppmärksammades
BOHUS. Som ett led i 
sitt 100-årsjubileum 
bjöd Socialdemokra-
terna i Ale in till pen-
sionärsdag i torsdags 
eftermiddag.

Drygt 170 personer 
hade ”knött” in sig i 
matsalen på Bohus Ser-
vicehus.

Det stora dragplåst-
ret var Stefan Ljung-
qvist, som sjung och 
skämtade som bara han 
kan.

När Ale Arbetarekommun, 
tillsammans med Folkets Hus 
och ABF, skulle ordna ett sär-
skilt arrangemang för kom-

munens pensionärer var det 
självklart vem som skulle stå 
för underhållningen.

– Är det inte dags för Stefan 
Ljungqvist att komma hit 
snart igen, har pensionärer-
na frågat mig under våren. 
Valet var därför givet. Kär-
leken är dessutom ömsesi-
dig, han gillar att komma hit, 
säger Hasse Andersson, ti-
digare ordförande i Socialde-
mokraterna i Ale.

Det var sannerligen trångt 
om saligheten i servicehuset, 
men ingen klagade för det. 
Ljungqvist såg till att publi-
ken trivdes med vackra visor 
från Bohuslän och därtill en 
och annan rolig historia.

– Han är alldeles lagom. 

Det är lätt att förstå varför han 
är så uppskattad, säger Hasse 
Andersson.

Pensionärsdagen i Bohus 
innehöll, förutom Ljung-
qvists framträdande, även in-
formation från kommunled-
ningen. Kommunalrådet Jarl 
Karlsson (s) fanns på plats för 
att svara på åhörarnas frågor. 
Riksdagskvinnan Christina 
Oscarsson (s) medverkade 
för att prata om äldrefrågor.

I samband med onsdagens 
arrangemang passade Social-
demokraterna i Ale på att upp-
märksamma sina äldsta med-
lemmar. På ett uppdukat hon-
nörsbord satt föreningens 90-
åringar, Arne Adiels, Hugo 
Andersson, Lisen Carlsson, 

Greta Karlsson och Karl-
Herbert Karlsson. De hade 
sällskap av 80-åringarna Stig 
Holmqvist, Nils Abrahams-
son och Arne Jansson.

– Jätteroligt att de hade 
möjlighet att närvara här idag, 
förklarade Hasse Andersson 
som visade hedersgästerna 
sin uppskattning genom att 

dela ut rosor.

Socialdemokraterna i Ale hade dukat ett honnörsbord till föreningens 80- och 90-åringar.
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