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SVERIGES STÖRSTA BILVÅRDSKEDJA
DITEC lackkonserveringssystem 
är ett komplett långtidsverkande 
lackskyddssystem för nya eller 
nyare bilar. DITEC är väl beprövat 
sedan -70 talet och är testat av 
Statens Provningsanstalt. DITEC 
utföres endast av utbildade 
yrkesmän. Alla produkterna är av 
högsta klass - helt silikonfria.

En DITEC-behandling innebär för kunden:

• Ett bättre andrahandsvärde på bilen.
• Att slippa polera och vaxa bilen.
• Ett minskat behov av att tvätta bilen.
• Att smuts har svårare för att få fäste på bilen.
• En ökad glans och lyster i lacken.

 Pris från 3500:-

– skyddar bilens lack i åratal!
Grönnäs • 0303-33 60 87/0303-33 61 20

Vi fi xar det mesta med din bil
Försäkringsskador, 

plåt & lack
Service & mek-arbete 

samt recond

www.battrebil.se

Varmt välkomna
Varmt välkomna 

till oss påtill oss på 

Bättre bil!Bättre bil!

Nödingevägen 2 • Tel: 0303-960 96

- Fullserviceverkstad
- Däckverkstad
- Hjulinställning
- Däckhotell
- Plåt- & lackverkstad
 (Vi jobbar med alla försäkringsbolag)

AUKTORISERAD ELLER INTE
Sedan EU beslutat om gruppundantaget kan inte 
märkesverkstäder längre knyta upp din bil och 
dess service till sig. Du är fri att välja var du vill 
serva din bil utan att riskera att du inte får några 

garantier och sämre andrahandsvärde.

Vi har altid ett 40-tal välvårdade bilar, 
besök vår hemsida www.battrebil.se

Fri lånebilFri lånebil
vvid bokadid bokad sserviceervice

RänRäntetefri avbefri avbetalningtalning i Bil- & däckverkstadi Bil- & däckverkstad

BOHUS. I år inledde tolv 
elever i Bohusskolan 
ett utbyte med en skola 
i Moraleda de Zafayona, 
tio mil norr om Malaga i 
Spanien.

I våras träffades 
de för första gången i 
Bohus.

För några veckor 
sedan var det Bohus-
skolans tur att ge sig 
ut på äventyr.

Det blev en minnesvärd vecka 
för lärare och elever. Den 
spanska arrangören hade pla-
nerat svenskarnas besök in i 
minsta detalj.

– Vi blev behandlade som 
ambassadörer och de kom-
penserade sina något be-
gränsade språkkunskaper 
med mycket värme och om-
tanke, berättar lärare Wivan 
Weiland.

Flyget gick till Malaga, 
där busstransport väntade 
till Moraleda som ligger tio 
mil norr om Malaga, tre mil 
väster om Granada. Elever-
na bodde i spanska familjer, 
men hade alltid möjligt att 
kontakta sina lärare via mo-
biltelefon.

– Det var en del samtal 
första natten, men sen tyst-
nade telefonerna, säger lärare 
Per Öiseth.

Skälet till det var enkelt.
– Vi hade det jättebra och 

blev väl omhändertagna. Vi 
pratade genom scharader, ut-
brister eleven Ellinor Alex-
andersson.

Den spanska skolan börjar 
inte höstterminen förrän 15 
september, så därför fanns det 
mycket tid för att ta hand om 
de svenska utbyteseleverna. 
Programmet var spände från 
bad och nöjesfält till studie-
besök på vetenskapscentrum, 

picassomuseet och utsikten i 
Alhambra.

– Jag kommer nog ändå 
mest att minnas alla glada 
människor. De kramas och 
pussas hela tiden, säger 
Linnéa Thomassen.

Intrycken är många från 
sju dagar i sydspanien. Det 
spanska folkets glada humör 
har en annan sida också.

– De har en väldigt kon-
stig inställning till rökning 
och alkohol. Det är helt okej 
att röka tillsammans med sina 
barn. De verkar inte ha någon 
ANT-undervisning i skolan, 
säger Lina Lindström och 
hennes kamrat Christian 
Gallo går ännu längre.

– De har inget riktigt liv. 
De bara flummar runt och 
har inga fritidsinressen. Det 
är mest fest hela tiden och 
några matvanor har de inte 
heller.

Dygnsrytmen är annor-

lunda och något som elever-
na funderade mycket kring. 
Det blev ofta långa dagar med 
sena middagar.

– Värmen gör att det är 
svårt att lägga sig tidigt och 
troligtvis är det värmen som 
gör att hungern håller sig 
borta under dagtid, säger Jo-
sefin Sunnergren.

Många har blivit nära 
kompisar med sina spanska 
utbytesvänner. Någon har 
till och med planer på att fira 
julen i Spanien, men det var 
inte förankrat hos föräldrarna 
och om idén presenteras i lo-
kaltidningen först är det inte 
säkert det blir verklighet. Så 
vem det är avslöjar vi inte…

Till våren väntar ett rek-
torsutbyte och då står Bohus-
skolan som värd.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

En oförglömlig vecka i Spanien
– Bohusskolan på spännande äventyr

Tolv elever, tio i årskurs nio och två i årskurs åtta, åkte till Spanien på en utbytesvecka. Gissa om det var lärorikt!


