
12  |  alekuriren   |   nummer 5  |   vecka 6  |   2008

GÖTEBORG. Våren är på 
intågande!

Ett tydligt bevis för 
det är Båtmässan, som 
invigdes förra helgen 
och som avslutas nu på 
söndag.

Repslagarmuseet har 
sin självklara plats och 
utgör sedan många år 
tillbaka en given attrak-
tion för besökarna.

Invigningen av Båtmässan är 
en signal om att ljusare och 
varmare tider snart väntar. 
I fjol kunde arrangörerna i 
Svenska Mässan räkna in 94 
430 besökare – den högsta pu-
bliksiffran sedan 1989. Åter-
står att se vad årets publiksiff-
ra landar på. Helt klart är att 
Båtmässan 2008 går till histo-
rien som den största någon-
sin. 540 båtar i olika storlekar 
och prisklasser är uppställda 
till beskådning i den jättelika 
mässhallen.

För Repslagarmuseet är 
Båtmässan ett jättebra tillfäl-
le att få visa upp sig inför en 
bred och i många fall helt ny 
publik. Nya kontakter knyts 
och ännu fler får upp ögonen 
för den verksamhet som mu-
seets eldsjälar bedriver. Rep-
slagarmuseet medverkan 
på Båtmässan hjälper också 
till att sätta Ale kommun på 
kartan.

– Vi hoppas naturligtvis att 
vi kan vara ett positivt instru-
ment för kommunen i dess 
marknadsföring. Vi tar alla 
tillfällen i akt att lyfta fram Ale 
kommun, säger Kurt Flodin, 
ordförande i Föreningen 
Bevara Repslagarbanan.

Det var nämnde Flodin 
som hälsade välkommen i 
samband med den VIP-kväll 
som arrangerades på fredagen 
för särskilt inbjudna gäster. En 
hel del folk hade samlats till 
mingel och för att ta del av un-

derhållningen som bjöds. För 
de musikaliska tonerna svara-
de Rolett:s med sin sedvanligt 
lättsamma framtoning. Tal 
hölls dagen till ära av Conny 
Brännberg från Västra Gö-
talandsregionens kulturen-
het och Rune Dahlstrand 
från Ostindiefararen Göthe-
borg. Båda framhöll betydel-
sen av det goda samarbetet 
med Repslagarmuseet.

– Det är jätteroligt med 
den fina respons som vi får 
från olika håll, säger Kurt 
Flodin.

Repslagarmuseet passade 

också på att utse fyra nya he-
dersmedlemmar i Ingemar 
Olsson, Marianne Olsson, 
Sten Gidlöf och Roy Lars-
son. Dessutom skedde utdel-
ning av två nya sponsorstav-
lor, som i år tillföll Stefan 
Wennberg, Ica Supermar-
ket, och Bernsro TTS Ships 
Equipment AB.

En knutpunkt på Båtmässan
– Repslagarna från Älvängen marknadsför Ale på bästa sätt

Rolett:s svarade för musikunderhållningen i Repslagarmuseets monter när Båtmässan smygin-
vigdes förra fredagen.

Repslagarmuseets nya huvudsponsorer Stefan Wennberg, 
Ica Supermarket, och Stellan, Bernsro TTS Ships Equipment 
AB, erhöll blommor och knoptavlor av Bernt Larsson, Gunnel 
Wahlström och Kurt Flodin.

Kurt Flodin, ordförande i 
Bevara Repslagarbanan.

Leif Gustavsson, Jerry Brattåsen och Lars-Gunnar Wallin ville inte missa invigningen av Båt-
mässan 2008.

Conny Brännberg från kul-
turen i Västra Götaland be-
römde Repslagarmuseet och 
dess verksamhet.

PÅ BÅTMÄSSAN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Ibiza blandad körning 4,6-7,9 l/100 km, CO2 120-190 g/km. Leon blandad körning 5,2-8,3 l/100 km, CO2 139-199 g/km. Altea blandad körning 5,4-8,1 l/100 km, CO2 145-194 g/km. Altea XL blandad körning 5,4-7,8 l/100 km, CO2 145-187 g/km. Alhambra blandad körning 6,6-10,8 l/100 km, C02 178-259 g/km.
Miljöklass 2005/2005PM. 2 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års lackgaranti, 12 års rostskyddsgaranti (Alhambra 6 år) samt SEAT Servicex Mobility. *SEAT Prislån, 36 mån, 30% kontant, 46% restskuld, rörlig ränta STIBOR 90 dagar (effektiv ränta 7,22-7,78%).

**Förmånsvärde netto vid 50% marginalskatt. SEAT Alhambra 2.0 TDI, förmånsvärde 1.800 kr. Bilarna i annonsen kan vara extrautrustade. Dieselpartikelfilter är standard på alla SEATs dieselmotorer. Paketerbjudanden gäller t o m 2007-12-31 på utvalda lagerbilar och så länge lagret räcker.

JUST NU !! SEAT KAMPANJPRISER

SEAT Altea XL Kombi 1.6 NU 159.900 kr eller 1.599 kr/mån
Omgående leverans med stylance-pkt + vinterhjul.

Stylance-pkt med Klimat ACC,Audio-pkt mp3- 8 högtalare, farthållare inkl färddator, fjärr. c-lås, ESP, ABS+TCS.
16" Alu-hjul, Vinterhjul, Ord.pris ca 187.000 kr.

SEAT Leon 1,6 Ref från 154.900 kr
Med stylance-pkt Klimat ACC,El-hissar fram + bak,-
fjärr.c-lås,16" Alu-hjul,farthållare inkl.färddato-
r,ESP,6xairbag,
metalliclack,Audio-pkt mp3 m.m.

SEAT Ibiza NU 109.900kr
5-d,AC,El-hissar fram,El-speglar,Fjärr c-lås,4xairbag,
ESP,Metalliclack,Vinterhjul, erbjudandet gäller en-
dast lagerbilar ,begränsat antal.
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