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För ett hälsosammare liv

Var med och sätt Ale i rörelse
Den gröna årstiden är snart här och det spritter i kroppen. 
Man får spring i benen och blir piggare. Det krävs inte mycket 
för att få positiva effekter och det är aldrig för sent att börja.

30 minuter om dagen för vuxna och 60 minuter 
för barn.  Allt på en gång eller uppdelat 
10 minuter åt gången.

Vårens Friska Tag-satsning pågår vecka 
16-21och alla alebor är välkomna. 
Fyll i aktivitetskort och posta senast 25 maj.

Nya aktivitetskort hämtas på:
 • Vårdcentralerna  och Folktandvården i 
  Bohus, Nödinge, Älvängen och Skepplanda
 • Apoteken i Nödinge och Älvängen.
 • Bibliotek i Surte, Nödinge och Skepplanda
 • ICA Supermarket  Älvängen
 • ICA Kvantum Nödinge

LE KOMMUNA

Du blir piggare, 
mår bättre och 
har chansen 
att vinna:
- Lisebergsbesök för 
 hela familjetn 
-  Kylväskor för cykel 
-  Kokböcker 
-  Badlaken 
-  Bananfodral

ÄLVÄNGEN. Veteran-
cross på Paradisbanan 
ska bli en tradition är 
det tänkt.

I lördags genomför-
des arrangemanget för 
andra året i rad.

– Jättelyckat! Det 
kom ännu mer folk 
än i fjol, så visst har 
vår Veterancrossträff 
kommit för att stanna, 
säger Erling Andersson 
i arrangörsgruppen.

Det var motornostalgi av den 
högre skalan som utspelade 
sig på Paradisbanan i lördags. 
Ett 40-tal gamla crossförare 
strålade samman, flera av 
dem välkända profiler på den 
tiden det begav sig. Nu är 
det inte bara förarna som har 
några år på nacken utan även 
deras cyklar. Några riktiga 
rariteter fanns att beskåda för 
publiken.

– Alla var väldigt nöjda 
med dagen. Vi hade en hel del 
långväga gäster och fortsätter 
den här positiva utveckling 
kan evenemanget bli riktigt 
stort på sikt, säger Erling 
Andersson.

De vädermässiga förut-
sättningarna var utmärkta. 
Visserligen regnade det en 
timme på morgonen, men 
sedan kom solen.

– Det var alldeles lagom 
varmt och regnet gjorde att vi 
slapp damm från banan, säger 
Erling Andersson.

Åke Spångberg från 
Alingsås var en av deltagarna. 
Han satt upp, i tidsenlig 
klädsel, bakom en Ariel från 
1954. Motorcykeln köpte han 
förra året av Ronny Frii från 
Älvängen.

– Det är riktigt kul att få 
komma hit och träffa alla 
härliga entusiaster, förkla-
rade Åke.

En vurpa fick åskådarna 
bevittna. Christer Kernell 
från Göteborg gled sakta 
omkull i leran, men både 
förare och cykel klarade sig 
undan skador.

Veterancrossträff har kommit för att stanna
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Christer Kernell från Göteborg gick omkull på Paradisbanan, men han parerade vurpan elegant 
och varken förare eller cykel ådrog sig några skador.

Veterancrossträffen i Älvängen Veterancrossträffen i Älvängen 
lockade ett drygt 40-tal förare. lockade ett drygt 40-tal förare. 
Åke Spångberg från Alingsås Åke Spångberg från Alingsås 
körde en Ariel från 1954.körde en Ariel från 1954.

TJEJDAG PÅ FORSVALLEN
25 MAJ KL 11-16

Vi gästas av stjärnorna från 
Allsvenska Kopparberg/
Göteborg FC, 
Jenny Olsson, 
Maria Nilsson, 
Camilla Schelin, 
Sandra Bjurteg, 
Linnea Liljegärd

Kl 11.00 F99 match
Kl 11.55 Dansuppvisning
Kl 12.00 F12 match
Kl 13-14 Aktiviteter med 
 Kopparberg/Göteborg FC
Kl 14.00 A-dam SBTK – Byttorp FC

Lotterier • Café • Tävlingar • Chokladhjul
Autografskrivning • Straffsparkstävling • Intervjuer

Välkomna!

– Fjolårets succé upprepadesupprepades

FORSVALLEN  28 JUN I

BJÖRN
ROSENSTRÖM
KOMMER!
KOMMER DU?

Anmäl ditt korplag till Skepplanda 
Öppna på www.skepplanda.se

FÖRÄLDRAFÖRENINGEN
MOT NARKOTIKA

Knarket finns överallt och allas
ungar riskerar att fastna!

Det är onödigt!
Vi slåss

MOT DROGER och FÖR LIVET

Stöd FMN-Göteborg
Föräldraföreningen Mot Narkotika

Postgiro 484 73 33-1
Jourtelefon 031-12 89 01


