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Välkommen till Ullstorp Uppegård i Kungälv
på lördag kl 13–15 och se var vi planerar nya BoKlok 
lägenheter. Välj mellan 2 RoK - 52 kvm, 3 RoK - 69 kvm 
eller 4 RoK - 81 kvm. Vår kundansvarige Fritz Nicklasson, 
tel 031-771 14 52, fi nns på plats och kan svara på 
dina frågor. Läs mer på www.boklok.se/ullstorp.
Infl yttning är planerad till sommaren 2009.

*Kalkylen baserar sig på ränteläget den 9/12 2008 och att lånet har en bind-
ningstid på två år. Månadsavgiften baserar sig på bostadsrättsföreningens lån 
och driftkostnader. Hushållsel tillkommer.

Trea på övre våningen ............................................. 935.000 kr
Kontantinsats (15 %) ................................................. 140.000 kr
Lån (85%) ................................................................... 795.000 kr
Ränta (egna lån) efter skatteavdrag per månad* ..... 1.800 kr
Månadsavgift (inkl värme, vatten) per månad .......... 4.600 kr
Amortering per månad ..........................................................0 kr
Boendekostnad per månad .................................6.400 kr

Vägbeskrivning: Kör E6 norrut mot Kungälv, ta av vid Rollsbomotet 
och sväng vänster. Tag rakt fram i rondellen. Kör upp för backen och 
sedan vänster i nästa rondell. Följ våra skyltar till Ullstorps Västergård 
där visningen sker. Se även Gula Sidorna (sid 7 karta B1).

Visning
på lördag 
kl 13–15!

i Skanskas visningshus 
Ullstorps Västergård

Nybyggd 3:a för 6.400 kr/mån!

En skola i rörelse har blivit 
ett valspråk för Nolskolan. 
Ett viktigt led i denna sats-
ning på idrott och friskvård 
är Nolklassikern. Uppdelad 
i sina fyra delmoment utgör 
detta kraftprov en utmaning 
för eleverna i skolår 4-6 på 
Nolskolan.

I torsdags var det dags för 
klassikerns andra, och för 
många, tuffaste delmoment. 
Efter höstens långvandring 
stod simning 200 meter på 
programmet. Liksom för ett 
år sedan (faktiskt exakt på 
dagen) stod Stadsparksbadet 
i Borås värd för Nolklas-
sikerns delmoment nummer 
två.

– Ska bli jättekul, tyckte 
Emelie Gumpert från klass 
6B. Jag var inte med förra 
året, så jag ser verkligen 
fram emot att få komma till 
Borås.

Kompisen Gabriella 
Angrell från samma klass 
höll med.

– Fast jag tänkte simma 
1 000 meter, deklarerade 
Gabriella.

Med varierande stilar och 
tempo tog sig simmarna från 
Nol an de åtta längderna 
på vardera 25 meter. Den 
gemensamma nämnaren för 
alla deltagarna var den höga 

ambitionsnivån och den heta 
viljan att lyckas.

– Det känns väl bra, för-
klarade Felicia Karlsson 
från 5B innan loppet.

Strax efteråt hoppade 
hon i bassängen tillsammans 

med klasskamraten Emelie 
Sultan, som hade grejat dis-
tansen förra året och nu var 
fylld av optimism. I mål efter 
avverkade 200 meter hade 
Felicia lite ont i armarna, 
men var liksom Emelie lyck-

lig över att vara i mål.
Två busslaster med trötta, 

men nöjda elever återvände 
på eftermiddagen till Nol. 
En del barn som inte nådde 

riktigt ända fram såg redan 
fram emot nästa års simning. 
Då så…

Innan dess, någon gång 
i maj, är det dags för nästa 

delmoment i klassikern. Då 
väntar en cykeltur på cirka 
20 kilometer. Nolklassikern 
tar nya tag!

Ragne Bengtsson

Nolklassikern har kommit halvvägsNolklassikern har kommit halvvägs
– Delmoment två genomfördes i Borås

Lärare Ragne Bengtsson tillsammans med Erik Stolt, Gustav Henriksson och Tim Svensson, 
som just klarat av det andra delmomentet i Nolklassikern. Simningen genomfördes i Stads-
parksbadet i Borås.            Foto: Erik Rubensson

För att få godkänt på Nolklassikerns andra delmoment skulle 
eleverna lyckas simma 200 meter.

Foto: Erik Rubensson
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ALAFORS. Sportlovet 
står för dörren.

Under nästa vecka 
kommer klassrummen 
att gapa tomma.

Ungdomarna lär istäl-
let inta Alebacken, Ale 
Arena och simhallen i 
Skepplanda då dessa 
anläggningar satsar på 
extra öppethållande.

Det ser ut att kunna bli ett 
vintrigt sportlov. Kanonen i 
Alebacken går för högtryck 
och snö tillverkas i stora 
mängder för att kunna klara 
av den invasion av lovlediga 
skolungdomar som 
väntas.

– Står sig väder-
leken lär Aleback-
en bli utflyktsmå-
let nummer ett för 
många ungdomar, 
det råder inga som 
helst tvivel om det, 
säger Klas Arvids-
son på Ale Fritid.

På avdelning-
en skidåkning kan 
också nämnas den 
skidresa som Ale 
Ungdomsråd ar-
rangerar till Säfsen. 
Bussen avgår på 
torsdagsmorgonen 
och vänder hemåt 
två dagar senare.

– Nu för tiden 
är det inte lika van-
ligt med skidresor i 
skolan. Av den an-
ledningen gör Ale 
Ungdomsråd en 

satsning där 20 platser finns 
att fördela. Det är först till 
kvarn som gäller, säger Klas 
Arvidsson.

I likhet med Alebacken 
satsar även Ale Arena och 
Skepplanda simhall på utö-
kade öppettider.

I Nödinge Sporthall er-
bjuds handbollsträning för 
grundskoleelever i alla åldrar. 
Som värd för detta arrange-
mang står Nödinge SK.

– Slutligen vill jag slå ett 
slag för våra fritidsgårdar 
som håller öppet som vanligt 
under lovet, avslutar Klas Ar-
vidsson.

JONAS ANDERSSON

Sportlov med skridskor, 
skidor och simning

Full fart är att vänta i Alebacken 
under nästa veckas sportlov.

Foto: Allan Karlsson


