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Ale Basket hade sin årliga våravslutning lördagen den 10 maj 
i Ledethallen. Det kom mycket folk till hallen trots det fina 
vädret. Det bjöds på fika och godis, och vi hade lotteriförsälj-
ning. Det spelades många spännande mixade matcher och 
som vanligt avslutades respektive grupp med straffkasttäv-
ling.

På äldregruppens avslutning överraskades ungdomarna 
av ett nytt lag som bestod av föräldrar. Detta nykompone-
rade lag kallade sig ”De obesegrade” och de skulle möta alla 
mixade ungdomslag. Tyvärr var nog detta lag lite väl optimis-
tiska, och trots mycket uppvärmning, stretching och egen 
”peppning”, fick de efter första matchen byta namn till ”De 
besegrade”. En seger fick dock detta härliga lag till slut. De 
är redan revanschsugna inför nästa avslutning.

Ale Basket tackar för denna säsongen och önskar alla en 
riktigt härlig sommar.

Eva Gustavsson

Ale Basket höll vår-
avslutning i Ledethallen
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Mr Walkman (Fredrik Blomqvist) och hans vapendragare Ragne Bengtsson har varit i farten igen. I veckan var de ute på turné 
hos de olika klasserna på Nolskolan för att redogöra den aktuella ställningen i Nolskolan Jorden Runt. Som sig bör bjöd även 
duon på en egenkomponerad låt och som avslutning delade radarparet ut ekologiska russin till eleverna.

– Nu har vi kommit 37 657 kilometer av de 40 000 kilometer som vi ska klara av innan vi gör bokslut den fjärde juni. Det 
krävs alltså en sista kraftansträngning av eleverna för att målet ska uppnås. Jag tror och hoppas man ska klara det, säger 
Ragne Bengtsson till Alekuriren.

Mr Walkman dök åter upp på Nolskolan
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Butik BellaDonna
i Alvhem

Öppet onsdagar kl 16-19. 
För bokning av butik ring 0303-33 80 76

DEN LILLA BUTIKEN MED DEN PERSONLIGA SERVICEN

Välkomna till Lokvägen 8 i Alvhem önskar Tina & Viveka

www.belladonna.snabber.se

Green-House återförsäljare

Var du på Alemässan?
Du vet väl att 
erbjudandet Du fi ck 
där gäller till 28/5-08!

Massor med nyheter i butiken!

Boka gärna Din egna tid 
helt kostnadsfritt!


