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Namn: 

Adress:

Telefonnummer: 

Vinn biljett till 
Streaplers i Parkliden
Alekuriren och PR Nöje AB lottar ut tio biljetter till jubileumsdansen i Parkliden, 
Sollebrunn, fredagen den 5 juni då Streaplers spelar upp till dans.
Genom att stryka under rätt svar på frågorna nedan och skicka in annonsen till 
Alekurirens redaktion har Du chansen att vinna en entrébiljett. 

När bildades Streaplers?
1. 1959 X. 1969 2. 1979

Hur många år fi rar Parkliden 2009?
1. 60 år X. 70 år 2. 80 år

Vad var namnet på Streaplers jättehit på Svensktoppen 1995?
1. Till min kära  X. Eloise 2. På egna vägar 

Adressen är: Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 ÄLVÄNGEN. 
OBS! Märk kuvertet ”Parkliden”.
Vi måste ha Ditt svar senast fredag 29 maj

En klassisk bild som vi snart igen när det vankas traditions-
enligt nationaldagsfirande i Prästalund.

Hugo Wallberg, ordförande i 
Föreningen för Nationalda-
gens firande i Ale.

Nationaldagen firas på traditionsenligt vis
– Kyrkoherde Björn Nilsson håller högtidstal

Den mångåriga traditionen 
med nationaldagsfirande i 
Prästalund fortsätter. Ar-

rangemanget brukar locka 
några hundra personer.

– I fjol hade vi verkligen tur 
med vädret, det var nästan i 
varmaste laget. Fast hellre 
det än den kyla som vi upp-
levde för några år sedan och 
som gjorde att spelmännen 
höll på att förfrysa fingrarna, 
säger Hugo Wallberg.

Årets högtidstal kommer 
att hållas av kyrkoherde 
Björn Nilsson och därefter 

blir det utdelning av fanor på 
sedvanligt sätt.

För de musikaliska in-
slagen svarar blåsorkestern 
Larmet, Kärra Nå´n-kören 
och Fyrklövern. Besökarna 
kan också vänta sig dansun-
derhållning av Surte Swing-
ers.

JONAS ANDERSSON

Alebornas
bostadsföretag

    Besök oss dygnet runt på: www.alebyggen.se

031-98 36 02

Kläder för vuxna & barn • Leksaker Kvalitet till lågpris

Remiss behövs inte

Högkostnadsskydd 
och frikort gäller

031-98 19 18
Håkan, leg.  sjukgymnast, 
Monci, leg. sjukgymnast

Tidsbeställning 
Vardagar 9-18

Tel 031-98 12 50

Välkommen!

Salong

031-98 12 10

SalladsCaféet Bohus

FFriri leverans avleverans av 
ssmörgåstårmörgåstårtortor
GGrötfrukoströtfrukost

Vardagar 08-10Vardagar 08-10

AAlltidlltid fräschafräscha
mmackor!ackor!
KKomponera dinomponera din 

egna favoritmacka!egna favoritmacka!

Hos oss är det alltid

världsklass
Välkomna till

BOHUS 031-98 11 28
ÄLVÄNGEN 0303-74 94 88

Skatesko 
229:-

Ryggsäck 
59:-

Kortärmade 
toppar 

fr 39:-

NYTT!

STARRKÄRR. Föreningen för Nationaldagens 
firande i Ale håller traditionen vid liv.

Svenska Flaggans dag kommer precis som tidi-
gare år att uppmärksammas på Prästalunds Hem-
bygdsgård i Starrkärr.

– Vi önskar att det blir en solig dag, säger ordfö-
randen Hugo Wallberg.

RÖDA KORSET
KAN HJÄLPA.
MED DIN HJÄLP.
Ring 020 - 213 213


