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AFTER WORKAFTER WORK

Äntligen varje fredag kl 17-20

Ät 2 betala för 1
ÄLVÄNGEN. Det var 
pampigt värre när Rep-
slagardagen invigdes.

Skepplanda Hem-
värns- och Kulturför-
ening sköt salut och 
medlemmar ur Lerum 
Surte Symphonic Band 
stod för musikunder-
hållningen.

– En fantastisk dag, 
konstaterade Kurt 
Flodin, ordförande i 
Föreningen Bevara 
Repslagarbanan, och 
åsyftade inte enbart 
det vackra höstvädret.

Klockan var exakt elva när ka-
nonen ljöd och Repslagarda-
gen förklarades invigd i lör-
dags. Gott om besökare var på 
plats redan från första stund 
för att ta del av de aktiviteter 
som bjöds.

– Verkligen roligt med 
den goda uppslutningen. Att 
solen skiner är ingen nackdel 
med tanke på att vi har pro-
grampunkter såväl utomhus 
som inne i museet, förklara-
de Bernt Larsson.

Besökarna fick se diver-
se olika hantverkare i arbete. 
Inne i museidelen skedde rep-
slagning på kronhjul och på 
maskin från 1920-talet. Vis-
ningen av tjärverket var också 
av intresse för många.

– Det är roligt när det 
händer något i kommunen 
och en sådan här tilldragel-
se vill man inte missa, sade 
den välkände körledaren Jack 
Svantesson, som hade åkt 
från Surte till Älvängen för att 
uppleva Repslagardagen.

Strålande dag på RepslagarmuseetStrålande dag 
– Pampig invigning av Repslagardagen

PÅ REPSLAGARMUSEET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Rep kan användas till mycket, bland annat till utsmyckning 
av flaskor.

Helena Kanebratt, som hade tagits ut på brudhippa, fick testa på att slå rep.Helena Kanebratt, som hade tagits ut på brudhippa, fick testa på att slå rep.
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NightlifeNightlife

– ett självklart sätt att – ett självklart sätt att 
avsluta arbetsveckan på!avsluta arbetsveckan på!

mötesplatsen mötesplatsen 
med bra musik, med bra musik, 

trevliga gäster och trevliga gäster och 
god mat!god mat!

– Varje lönelördag– Varje lönelördag


