
alekuriren  |   nummer 20  |   vecka 21  |   200912

Eucerin Sun Lotion Extra Light, spf 30, 150 ml.

Apoliva Solspray barn, spf 30, 200 ml, 145:–

ACO Solkräm för ansikte, spf 25, 60 ml.

Apoliva Solstift, spf 30, 10 g, 45:–, Sollotion, spf 30, 
200 ml, 135:–, Solcreme ansikte, spf 25, 50 ml, 79:–, 
Solspray, spf 15, 200 ml, 115:–

89:–

Köp solskydd för 
hela kroppen.
Äntligen har det blivit dags att ladda strandväskan! 
Men kom ihåg, att olika delar på kroppen behöver 
olika typer av solskydd. Dessutom är det viktigt att 
använda rätt skydd till rätt hudtyp. Hos oss hittar 
du allt du behöver. Välkommen in så hjälper vi dig.

20% rabatt 
vid köp av 3 sol   produkter. 
(Gäller hela solsortimentet.)

Nyhet!

Nyhet!

145:–

Vichy CS Sollotion, spf 20, 150 ml, 159:–, 
Solkräm, spf 50+, 50 ml, 175:–

ACO 
Sollotion, 
spf 20, 
200 ml, 
135:–

ACO 
Solspray 
för barn, 

spf 30, 
250 ml, 

195:–

CCS Bamse
Sollotion för 
barn, spf 30, 
100 ml, Svanen-
märkt, 105:–

Eucerin Sun Kids Spray, spf 50+, 200 ml.

169:–

… och över 25 andra solprodukter.
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NOL. I tisdags gjorde 
Nolklassikern åter sig 
påmind för Nolskolans 
elever.

Barnen i årskurs 4-6 
gav sig ut på en cykel-
tur för att klara av det 
tredje av totalt fyra 
delmoment.

Cyklingen genomfördes 
i strålande solsken och 
lätt vind.

Det var idel glada miner när 

Nolskolans elever påbörjade 
sin cykelfärd i tisdags morse. 
Första start skedde klockan 
tio och först ut var sexorna. 
Därefter följde resterande 
klasser med jämn tidsinter-
vall.

– Det finns inget att klaga 
på. Vädret har vi tack och 
lov med oss den här gången 
också, förklarade lärare 
och tillika arrangör, Ragne 
Bengtsson.

Cykelturen mätte 18 kilo-

meter, men innehöll också 
bestämda rastplatser för 
vätske- och kostförtäring. 
Bland annat serverades det 
korv med bröd längs banan.

Obligatoriskt för alla del-
tagare var hjälm och en funk-
tionsduglig cykel.

– Vi hoppades på en 
lyckad dag utan motvind och 
den önskan slog in, avslutar 
Ragne Bengtsson.

JONAS ANDERSSON

Cykeltur i strålande solsken
– Tredje momentet i Nolklassikern avverkades

Starten har just gått för det tredje momentet i Nolklassi-
kern, nämligen cyklingen.

Elever och lärare på Nolsko-
lan, årskurs 4-6, avverkade 
den 18 kilometer långa cy-
kelturen utan minsta pro-
blem. 

LÖDÖSE. Förslagslådor till 
”Årets Lars” är nu utsat-
ta på två ställen i Lödöse, på 
museet och Ica Matkassen. 
Lådorna kommer att plockas 
ner igen under midsommar-
veckan.

– Vi hoppas få in många bra 
kandidater till ”Årets Lars”, 
som koras i samband med 
Larsmässomarknaden på 

torget i Lödöse den 8 augus-
ti, säger Kerstin Abrahams-
son, ordförande i förening-
en Slöjd- och konsthantverk 
kring älven som står bakom 
arrangemanget.

”Årets Lars” blir en person 
som gjort en betydande insats 
för Lödöse.

JONAS ANDERSSON

I torsdagens V75-omgång på Åby blev det hög utdel-
ning på sju rätt. En kupong inlämnad hos Ica Kvantum 
på Ale Torg gav hela 112 269 kronor. Kupongen, som 
kostade 90 kronor, var en av de kuponger som lyckades 
pricka in sju rätt. Kupongen innehöll en rad med sju rätt, 
14 rader med sex rätt och 65 rader med fem rätt.

Omsättningen på torsdagens V75-omgång var 
33.852.377 kronor, varav 22.004.045 kronor betalades ut 
i vinster till spelarna.          ���

Storvinst till Nödinge

”Lars-lådor” utplacerade i Lödöse

Helgen efter att räddningstjänsten blåst faran över för den 
omfattande skogsbranden i Vättlefjäll stod Nödinge SK:s P-
99 till tjänst med att rulla in de 325 brandslangar som an-
vänts. Det blev en heldag på Vimmervi idrottsplats där grab-
barna gjorde en riktigt strong insats.

NSK-killar rullade 
in brandslang


