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”Brevé Systemet”Ale Torg 0303-960 90

OLYMPUS FE-200
6 Megapixel, 5 x zoom

Peters Pris

995:- Peters Pris
1.450:-

Ipod Nano
MP3-spelare, 2 GB

Har du gamla 
värdefulla foton 
som du är rädd 
om?
Har du videofi lmer 
som du vill rädda 
för framtiden?

VI HJÄLPER DIG!

Lämna in dem hos oss
så gör vi bilderna
digitala och 
fi lmerna för vi 
över på DVD!

Välkomna in!

Rädda dina gamla 
bilder och videoband!

Vi hjälper dig!

Peter med personal

PANASONIC DMC-LS3
5 Megapixel, 3 x zoom

CANON IXUS 70
7 Megapixel, 3 x zoom

Samsung X 510
Telia refi ll. Inbyggd kamera

Peters Pris

1.900:-

Peters Pris

2.950:-

Peters Pris

395:-

Crosswood DO50
MP3-spelare, 512 MB

Peters Pris
799:-

PRESENTTIPS TILL ALLAPRESENTTIPS TILL ALLA 
STUDENTER & KONFIRMANDERSTUDENTER & KONFIRMANDER

Program

Alla välkomna att fira

Sveriges Nationaldag 2007
på Prästalunds Hembygdsgård i Starrkärr

13.00 Samling vid Starrkärrs kyrka

13.20 Avmarsch mot Prästalunds hembygdsgård

13.30 Fanborgen formeras, flaggan hissas

13.35 Tal av Johan Dahlbäck

13.55 Utdelning av fanor

14.00 Fanborgen upplöses

14.05 Ale Aliansorkester

14.15 Underhållning av Ensemble från Mauritzberg

14.30 Underhållning av Kafferast samt Starrkärrs folkdanslag

15.00 Underhållning av ”Fyrklövern”

Servering - lotterier Välkomna!
Föreningen för Nationaldagens firande i Ale

6Juni

Fri entré
Föreningen Nationaldagens firande i Ale är en ideell förening som bygger på frivillighet. Du som 
som önskar stödja firandet av Nationaldagen vid Prästalunds Hembygdsgård är välkommen som 
medlem. Medlemsavgift 50:- enskild medlem, 100:-/familj. Postgiro 492 55 83-9.

ALAFORS. Den årliga 
Alekampen, tävlingen 
mellan kommunens 
högstadieskolor, avgjor-
des i måndags.

Det prestigefyllda 
arrangemanget ägde i 
vanlig ordning rum på 
Sjövallens idrottsplats.

Efter en dag fylld av 
dramatik stod slutligen 
Aroseniusskolan som 
totalsegrare.
Regnet öste ner över Sjöval-
len när Alekampen skulle till 
att starta strax efter klock-
an nio. Efter hand klarnade 
himlen ändå upp och delta-
garna slapp undan den värsta 
blötan när medaljerna skulle 
till att fördelas.

Löpning, fotboll, kanot-
stafett, kurirstafett och drag-
kamp var de grenar som stod 
på programmet. Allt kom att 
avgöras i den avslutande drag-
kampen där deltagarna sam-
lade sina sista krafter, ivrigt 
påhejade av de lärare och 
skolkamrater som fanns vid 
sidan.

– Detta är en uppskattad 
tradition. Alla vill vinna, men 
samtidigt råder det alltid en 
god stämning mellan skolor-
na, förklarade Per Öiseth, 
idrottslärare på Bohusskolan.

När det sista draget hade 
utförts uppmanade speakern 
Thomas Hermansson de in-
blandade lagen att ställa upp 
för prisutdelning. För att göra 

det lite extra spännande redo-
gjordes placeringsordningen 
nedifrån och upp i den sam-
manlagda resultatlistan.

Alekampen 2007 fick föl-
jande slutställning: 1. Arose-
niusskolan, 2. Ahlafors Fria 
Skola, 3. Bohusskolan, 4. 
Himlaskolan, 5. Kyrkbysko-
lan.

JONAS ANDERSSON

Aroseniusskolan starkast

Drog det längsta stråt i Ale-
kampen gjorde Arosenius-
skolan från Älvängen.

Vinnare av Alekampen 2007 blev Aroseniusskolan, som fick ta emot segerpokalen.

– Vann Alekampen 2007


