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Hos oss kan du alltid vara säker på att få ett bra pris, även när det är dags att 
betala. Du som handlat glasögon några gånger vet hur tilläggen lätt springer 
iväg med tusenlapparna. Men inte hos Aktuell Optik – vi ger dig fast pris in-
klusive: glas, båge, fodral, putsduk, antirefl exbehandling och repskydd. Välj 
fritt ur ett stort urval bågar och betala sedan bara 4975:- för 2 par progres-
siva glasögon med fotokromatiska glas eller solfärg i andra paret. Vill du 
istället ha enkelslipade glas betalar du endast 2.475:-. Givetvis går det även 
bra att köpa 1 par glasögon.

Vi har också riktigt attraktiva priser på linser.
Behöver du en synundersökning kostar det 275:-.
Vi ses!

Alltid alla glas med super-
antirefl ex och repskydd

Fantastiskt solerbjudande

2 PAR ENKELSLIPADEmed
FOTOKROMATISKA

eller
SOLFÄRGutan kostnad i andra paret

2475:-

2 PAR PROGRESSIVAmed
FOTOKROMATISKA

eller
SOLFÄRGutan kostnad i andra paret

4975:-
GRATIS synundersökning t.o.m. 31/5

Tidsbokning Ale tel. 0303-22 90 33
Öppet: måndag-fredag 9-18

Alingsås: 0322-190 07, Angered: 031-23 95 00, 
Hisingen: 031-758 60 60, Hotellplatsen: 031-15 13 01, 

Kungsbacka: 0300-777 23, Mölndal: 031-87 86 10, 
Olskroken: 031-19 84 70, Sisjön: 031-68 25 88.

1 PAR PROGRESSIVA 2350:-

Över 3000 på

Gospelkörens framträdande i Kilanda kyrka blev en sagolik 
folkfest. Det var mer eller mindre omöjligt att ta sig in...

KILANDA. Kilanda Mark-
nad gjorde det igen.

Lockade storpublik 
rakt ut i ingenstans.

Med kor, får, hästar, 
tunnbröd, kyrka, musik, 
våfflor, kaffe och en 
fantastiskt stämning 
utgör de en stark 
magnet.

Den officiella publiksiffran i 
torsdags stannade på 1619 be-
talande, men därtill kommer 
alla barn som går in gratis.

– I år var det mer barn än nå-
gonsin. Vi uppskattar att med 
barn och arrangörer så var vi 
över 3000 personer på Kilan-
da Marknad, säger Gunnar 
Hansson, mångårig eldsjäl.

Det är ytterst nära en re-
kordtangering av de 1763 som 
räknades in 2004.

– Vi är väldigt nöjda med 
utgången. På onsdagen blev vi 
nervösa då regnet föll, men vi 
klarade oss. Först när vi hade 
packat ihop och var på väg hem 
kom det några stänk, berättar 
Gunnar Hansson.

Tunnbrödsbakningen och 
Kilanda Säteris öppna gård 
där barnen får klappa djuren 
var som vanligt populära att-
raktioner.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Musiken är ett uppskattat 
inslag på Kilanda Marknad.

Slussdraget, Fyrklövern och 
Grimbock gick runt och spe-
lade.
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