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Benny & Carina 
med personal

ALVHEM • Tel 0303-336 003

Reservation för slutförsäljning.

Välkomna till
 den levande lanthandeln!

Stora fina 
Penséer
6:50/st

Påskliljor i 
krukor och 

snitt.
TIDIGA & SENA

SÄTTPOTATIS
Weibulls 50 liter

Planteringsjord

5st100:-
Gasol P11

345:-
Stort utbud av 
oljeprodukter i lösvikt
Motorolja syntet 5/40

51:-/liter

Blanda som du vill!
Weibulls

P-Jord, Kogödsel, Täckbark, 
Barkmull, Dressjord

4st100:-

Öppettider: Måndag-fredag 9-18 • Lördag 9-13

GÖTEBORG. De är stolta 
ambassadörer för Ale 
kommun i allmänhet 
och Repslagarmuseet i 
synnerhet.

I förra veckan fanns 
de vana mässrävarna 
på plats på TUR  2009.

– Precis som Båtmäs-
san har TUR-mässan 
blivit en kär tradition 
för vår del, säger muse-
ichef Börje Johansson.

1994 fanns Repslagarmu-
seet med på Båtmässan för 
första gången. Året därpå 
gjorde man sin debut på 
TUR-mässan. Allt sedan 
dess är Repslagarmuseet 
en given attraktion på båda 
dessa publika tillställningar i 
Svenska Mässan.

– De första åren på TUR-
mässan var vi en del av Göte-
borg & Co och Bohusläns 
monter. Det här är tredje 
året som vi har en alldeles 
egen utställning och det är 
tack vare ett sponsoravtal 
som vi har med arrangören, 
säger Börje Johansson.

TUR är Skandinaviens 
största resemässa och att 
kunna marknadsföra Repsla-
garmuseet i ett sådant forum 
är naturligtvis oerhört värde-
fullt.

– Det ger oss en fantastisk 
möjlighet att sälja in Ale och 
Repslagarmuseet. Vi knyter 
många nya kontakter sam-
tidigt som vi underhåller 
gamla etablerade kontakter. 
Förhoppningsvis får ännu 
fler upp ögonen för vår verk-
samhet samtidigt som vi för-
söker få bussarrangörer att 

se Repslagarmuseet som ett 
givet besöksmål, säger rep-
slagare Bernt Larsson.

En gång i timman under-
hölls mässbesökarna med 
gammaldags repslagning. 
Intresset var stort och många 
stannade till för att beskåda 
hantverket.

– Självklart tar vi också 
tillfället i akt att saluföra våra 
produkter. Det är ett sätt att 
få in pengar till verksamhe-
ten, säger Bernt Larsson.

I samband med TUR-

mässan passade Repslagar-
museet på att dela ut en 
knoptavla till Ale kommun, 
som överlämnades till kom-
munalrådet Jarl Karlsson 
(S).

– Vi är oerhört tacksamma 
för det samarbete som vi har 
med Ale kommun. Vi vill 
visa vår uppskattning med 
denna gåva, förklarade Kurt 
Flodin.

En given attraktion på TUR-mässan
– Repslagarmuseet marknadsför Ale på bästa sätt 

TURGUBBE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Som ett bevis på sin tacksamhet för det fina samarbetet med Ale kommun passade Repsla-
garmuseet på att dela ut en knoptavla till kommunalrådet Jarl Karlsson. Museet represente-
ras här av Gunnel Wahlström, Börje Johansson och Kurt Flodin.

Jan Johansson i knoptagen i Repslagarmuseets monter.

Bernt Larsson och Kent Wahlström visar hur gammaldags repslagning går till.

Biståndsorganisationen IM arbetar med: utbildning • hälsa • försörjning
socialt arbete • rättvis handel • humanitära insatser • opinionsbildning

IM
-2

55

Ditt stöd behövs nu!

SMS:a IM till 72950
och bidra med 50 kr
(ordinarie SMS-taxa)

pg 90 07 06-3 • www.manniskohjalp.se • Medmänsklighet förändrar världen!

Den som ville pröva lyckan i Repslagarmuseets lotteri fick hjälp av de här glada damerna.


