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– Det är stort! Vi kommer att 
fylla lokalen med prylar på 
fredagskvällen och klockan 
tio morgonen därpå startar 
försäljningen.

Är det bara barnartik-
lar?

– Ja, så är det. Kläder i 
storlekarna 50-170, leksa-
ker, böcker, cyklar, barn-
vagnar med mera. Det är en 
salig blandning.

Det började i liten skala 
men har successivt växt 
under åren?

– Det stämmer. Vi började 

i Surte IS klubbhus 2004, 
men sedan ett par år tillbaka 
har vi arrangemanget förlagt 
till Ale gymnasiums bamba. 
Det är mer ändamålsenliga 
lokaler med tanke på hur 
mycket folk som besöker 
bytesdagarna.

Det brukar vara kö inför 
öppningen, blir det så den 
här gången också?

– Säkert. Det gäller att ta 
med sig en stor portion tåla-
mod och ett glatt humör. 
Besökarna gör nog klokast 
i att fixa barnvakt, det är att 

rekommendera.
Vad är framgångsre-

ceptet?
– Att alla tjänar på det. 

Många är glada över att 
kunna lämna saker och sam-
tidigt tjäna en liten slant, 
köparna är glada över att 
kunna fynda till låga priser. 
Miljön är också vinnare. 
Istället för att slänga saker 
kan någon annan få nytta av 
det.

Lycka till!
– Tack.
JONAS ANDERSSON

...Hanna Settergren, arrangör av de bytesdagar som äger rum i Ale 
gymnasiums bamba nu i helgen.

Hur är intresset inför helgens bytesdagar?

Hallå där...

NÖDINGE. Avgångse-
leverna på det samhälls-
vetenskapliga program-
met visade sina examens-
arbeten i tisdags.

Besökarna till mässan 
möttes av entusiasme-
rande ungdomar som 
redogjorde för sina olika 
projekt.

– Eleverna har haft 
väldigt fria tyglar och 
det har nog bidragit till 
arbetsglädjen, säger 
handledare Linda Rosén.

Handledarnas krav var att elev-
ernas examensarbeten skulle 
vara kopplade till deras pro-
gram- eller inriktningsmål. 
I övrigt fick ungdomarna välja fritt bland 
ämnen och uttryckssätt.

– Projektarbetet har omfattat ungefär 100 
studietimmar, som eleverna fritt har fått dis-
ponera. Det har krävt ett stort ansvarstagande 
hos varje individ eftersom vi dels bedömer 
hur arbetsprocessen förlöpt, dels slutproduk-
ten, säger Linda Rosén.

Christopher Ekdahl i klass SP 3c går 
journalistinriktning och valde att göra en 
egen musikvideo under namnet Doris Dis-
cotheque.

– Jag är väldigt intresserad av foto och film. 
Det här examensarbetet ska jag även använda 
som arbetsprov, förklarar Christopher.

– Det har varit en ganska stressig tid, kun-
skaperna har verkligen satts på prov. Efter-
som man har varit manusförfattare, regissör 
och projektledare på en och samma gång har 
det varit en hel del att hålla reda på. Jag är 
ändå nöjd med slutprodukten. Det är en bra 
merit, säger Christopher.

I ett annat av Ale gymnasiums klassrum 
satt Johanna Henricsson och Maria Kage-
rin som gjort en djupanalys i ungas fritids-
sysselsättningar i Skepplanda. En förenklad 
variant av den Lupp-undersökning som Ale 
kommun genomförde bland elever i årskurs 8 
och årskurs 2 på gymnasiet.

– Vi valde att fokusera oss på de två sjät-
teklassarna på Alboskolan. Vi ville ta reda på 
vad de unga i Skepplanda är intresserade av 
att göra på sin fritid och vad de vuxna kan 
bidra med för att utveckla deras fritid, säger 
Johanna Henricsson.

Följande frågeställningar fanns med på 
enkäten:

• Vad gör ungdomarna på sin fritid?
• Vad saknar ungdomarna på sin fritid?
• Hör bristen på fritidssysselsättning ihop 

med vandalismen i Skepplanda?
• Har ungdomarna kontakt med alkohol 

och tobak?
– I den sammanställning vi gjort framgår att 

flertalet killar saknar en cykelpark. Tjejerna 
är lite mer spretiga i sina svar, men vad vi kan 
konstatera är att fler mötesplatser efterlyses 
samt shopping. Vi gjorde även djupintervjuer 
med några elever, som belyste problemet att 
det kan vara svårt att ta sig till vissa saker som 
erbjuds i kommunen. Här kan de vuxna vara 
till hjälp, avslutar Maria Kagerin.
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Ungas fritidssysselsättningar i Skepplanda var ämnet som 
Johanna Henricsson och Maria Kagerin hade fördjupat sig i 
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Utgångspris 1 450 000:-
4 rok, varav 2 sovrum
Boyta 106 kvm, biyta 16 kvm
Tomt 50 183 kvm

Byggt 1994
Adress: Skår 190
Visas ons 1/4 17.30-18.30

Skepplanda Skår liten gård 5 ha med flera möjligheter, hästställe/verkstad. Bostadshus 1½-plan byggår
1994. Med närhet till buss. Bokade visningar. Ring för tid.
Vägbeskrivning:Från Rv 45 mot Skepplanda. Sväng vänster mot Hålanda och följ vägen 3,7km. Sväng
vänster vid skylt "Stall Grönå", följ vägen. Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-1847.

B Skepplanda - Skår

Utgångspris 1 395 000:-
4 rok, varav 2-3 sovrum
Boyta 135 kvm
Tomt 430 kvm

Byggt 1973
Adress: Gisslabacken 7
Visas tor 2/4 17.30-18.30

Mycket fint och renoverat 1 1/2 plans hus på återvändsgata i trivsamma Skepplanda. Bra barnvänligt
område med gångavstånd till skola, förskola, simhall och kommunikationer.
Vägbeskrivning: Från E 45 tag av mot Skepplanda (Skepplandavägen) sedan Kvarnabovägen, kör förbi
torget sedan höger Gisslabacken. Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-1978.

B Skepplanda

Utgångspris 895 000:-
Boyta 72,4 kvm
Avgift 2.482:-/mån inkl värme, VA

Hiss: Nej.
Adress: Änggatan 11
Visas tor 2/4 17.30-18.30

Denna välplanerade trerumslägenhet ligger centralt belägen i trivsamma Älvängen. Balkong i söderläge.
Välskött förening. Nära till service och kommunikationer både till Göteborg och Trollhättan.
Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-1987.

B 3:a Älvängen - Centralt

Utgångspris 2 395 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boyta 121 kvm, biyta 34 kvm
Tomt 2 805 kvm Naturtomt

Byggt 1989
Adress: Skogstorp 235
Visas sön 5/4 13.00-14.00

1-plansvilla med gäststuga, garage och förråd på 74kvm med möjlighet till boxplatser. Tre sovrum,
allrum och vardagsrum. Lantligt läge i Skogstorp med naturen inpå knuten. Vägbeskrivning: Tag av Rv 45
mot Skepplanda. Följ vägen 2,4km och sväng höger vid skylt "Alingsås". Följ vägen 2.2km och sväng
vänster vid skylt "Skogstorp". Följ därefter vägen ca 3.4km. Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-1937.

B Skepplanda - Skogstorp


