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NOL. Sambo i radhus i 
Nol.

Det är kanske inte så 
spännande, men krydda 
det med en FN-tjänst i 
Afghanistan och du får 
ditt livs äventyr.

Åtminstone om vi ska 
tro Petra Sundberg.

Efter ett halvår i ett av världens far-
ligaste länder, Afghanistan, är Petra 
Sundberg tillbaka i tryggheten –rad-
huset i Nol. I bagaget har hon spän-
ning och äventyrliga upplevelser så 
det räcker. I veckan har hon delat 
med sig till lokaltidningens utsände 
och snart är hon ute på nya äventyr...
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Petra är snart på 
nya äventyr...

Petra Sundberg kom hem i 
maj från sin FN-tjänst i Af-
ghanistan.   Foto: Allan Karlsson

Fabriksförsäljning av Resårmadrasser!Fabriksförsäljning av Resårmadrasser!

Lödöse Skeppsbyggaregatan 10 parallellt med 45:an 0520-66 08 50

Naturmaterial för din hälsa och välbefi nnande

Massivt trä och 
kraftiga spiralfjädrar
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Nyfi ken på statistik hur biltrafi ken fl yter på 
E45 i  rusningstid? Besök vår webbplats:

Välkommen
till en personlig 
mäklarbyrå!
mvh Gulli

0303-74 91 05

Vi har provision från

5.000:-
fullt mäklaransvar

Skall du sälja din bostad?

Hålstensvägen 6, Älvängen • www.inlaggsmakaren.se • 0303-74 61 47
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Sommarerbjudande!
Semesterpromenader, träning, vandringar...

Köp inlägg i juni och få 
en stegräknare!*

*Erbjudandet gäller ett begränsat antal. Först till kvarn...

Boka tid via telefon!

240 studenter ut i friheten
NÖDINGE. Korkarna i 
taket och vild glädje, 
men också en och 
annan tår.

Studenten har många 
sidor – för de som läm-
nade Ale gymnasium 
blev det garanterat ett 
minne för livet.

Ett generöst arrang-
emang kryddat med 
vårsol och sponsrad 
alkoholfri champagne 
gjorde ingen besviken.

Det blir en dag att minnas. 
Ale gymnasium testade en 
del nya grepp inför årets stu-
dent. "Utsparken" skedde 
inte genom huvudentrén, 
utan folkhavet med släkt och 
vänner väntade istället i den 
gröna innegården. På utsatt 
tid sprang 240 glada studen-
ter ut i friheten, en glädje 
som också spred tårar...
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Tekniker på väg. Glädjen visste nästan inga gränser när Ale gymnasiums studenter sparkades ut förra fredagen.

Foto: Per-Anders Klöversjö


