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I helgen lägger vi in en järnvägsväxel i  Älvängen. 
Vill du veta varför? Besök vår webbplats:
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Älvängen

NÖDINGE. I lördags var 
det Hantverksdag på 
Ale Torg, men det fanns 
också plats för sång och 
musik.

– Kul att komma ut och 
sjunga lite, sa Kent Karls-
son som passade på att 
göra reklam för Kultur-
föreningen Teatervindens 
föreställning Rävfällan.

Utställare med olika former av hant-
verk i kombination med sång och lite 
dans. Alboskolans grupp 3-vlig satte 
extra piff på dagen med att mima till 
ett antal kända stycken.

 Läs sid 10

Hantverksdag 
med sång och 
musik

Sång och musik med famil-
jen Hector och Kent Karls-
son från Teatervinden.

DAM • HERR • UNGDOM

Nu tömmer vi butiken
för att lämna plats för nyheter!

ALLA PLAGG 

100:-/st

Gäller
4-5 juni

Dam, herr & ungdom

Välkomna!

ÄLVÄNGEN
0303-74 94 01 (Vid Bergendahls Blommor)

Blusar, byxor, väskor, kavajer, toppar, trosor, tunikor, 

jeans, kjolar, skärp, linnen, stickat, t-shirts, m.m.

oavsett tidigare pris!

- inte bara ett besök - en upplevelse

0303-74 98 70
ÄLVÄNGEN | V. Industriområdet

www.blatunga.se

Nu har vi allt från 

Allt för din trädgård!

Dekorgrus 99:-99:- /25kg

Erbjudande

Tag med annonsen 
och köp en säck för...
Vit marmorkross

449:-9:-
MASSOR AV
NYHETER I 
BUTIKEN!

SKEPPLANDA. Kärt 
barn har många namn.

Inte.
När Forsvallen och 

Repslagarmuseet fick 
besök av ett 70-tal 
bilentusiaster hette alla 
Morgan – bilarna alltså.l

Bilmärket Morgan är spe-
ciellt på många sätt. Det är 
den enda engelska bilen som 
fortfarande serietillverkas i 
hemlandet och nästa år fyller 
Morgan 100 år – räkna med 
kalas. Morgan är känd för 
att  i stora drag ha behållit 
sitt utseende, vilket innebär 
en klassisk öppen sportbil av 
gammalt snitt med kurviga 
linjer. 

– Det är en mycket speci-
ell känsla att både köra och 
äga en Morgan, säger Lars-
Helge Folkelind, entusiast 
från Älvängen.

Läs sid 18

Morgan – en klassiker i mängder

Lars-Helge Folkelind i havet av Morgan-bilar. Det engelska bilmärket invaderade Forsvallen i Skepplanda och Repslagarmuseet 
i Älvängen. En av bilarna var särskilt unik, Leif Barryds Morgan från 1976 finns bara i ett enda exemplar (infälld).

Fo
to

: 
A

ll
a
n

 K
a
rl

ss
o
n

Fo
to

: 
A

ll
a
n

 K
a
rl

ss
o
n


