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BOHUS GYMNASTIKFÖRENING
Gympa med oss i Bohusskolans gymnastiksal

Vuxengymnastik från 16 år och uppåt
Måndag 19.30-20.30 BASGYMPA Ledare: Giesela
 Detta pass samarrangeras med Friskis och Svettis
Onsdag 19-20 BASGYMPA Ledare: Eva
Onsdag 20-21 AEROBIC/STYRKA Ledare: Jenny
Fredag 17-18 BODYTONING Ledare: Elisabeth

Terminen startar måndagen den 7 september och håller på till och med den 11 december.
Medlemsavgift per termin är 250:- Ingen föranmälan. 
Du är välkommen att prova en gång gratis.

Gymnastik för barn och ungdom
Onsdag 17-18 BAMSEGYMPA 1-2 år Ledare: Beatrice
 BAMSEGYMPA 3-4 år Ledare: Terese
Onsdag 18-19 BAMSEGYMPA grupp 3-4 år Ledare: Beatrice
 BAMSEGYMPA grupp 5-6 år Ledare: Terese
Fredag 16-17 SHOWDANS 7 år och uppåt Ledare: Beatrice
Söndag 17-18 REDSKAPSGYMPA 7-9 år Ledare: Simon/David
Söndag 18-19 REDSKAPSGYMPA 10 år och uppåt Ledare: Simon/David

Terminen startar onsdagen den 9 september och slutar den 11 december. 
Medlemsavgift per termin är 100:- Du är välkommen att prova en gång gratis.
Obligatorisk föranmälan senast den 6 september till Terese tfn 031-98 00 
22 eller e-post teresedahl@telia.com
Detta är extra viktigt eftersom minimiantalet för att starta en grupp är 15 barn.

Ytterligare info på 
www.gymnastik.se/bohusgf
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Kända märken Rätt priser!
- Tål att jämföras
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SKEPPSHULT 3-VXL 
Populär damcykel. Ord pris 4495:-
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Alebacken har höjts med nio meter från ursprunglig nivå. Det är ännu oklart om toppen blir 
ännu högre.

Alebacken väntar på klartecken
ALAFORS. Backbygget är i full gång, 
men liften dröjer än så länge.

Noggranna geotekniska undersök-
ningar genomförs för att garantera 
att inget går fel.

– Det har dragit ut lite på tiden, 
men tidsplanen håller. Det är bra att 
de inte tar några risker, säger Ale-
backens John Hansson.

Alebacken väntar spänt på att kunna inleda 
monteringen av den nya liften. PEAB, ansva-
rig entreprenör för höjningen av backen, är 
dock försiktiga och inväntar mängder av prov-
svar.

– Vi har ett första byggmöte med PEAB 

på torsdag och då hoppas vi få besked om vad 
som gäller. Innan gjutningar och projekte-
ringar för liften kan inledas konkret behöver 
vi få klart med de exakta måtten för backen. 
Siffror och ett geotekniskt godkännande är det 
som återstår innan liftbygget startar, berättar 
John Hansson.

Backen är fram till idag höjd med cirka 9 
meter. Alebackens tidsplan är att backen ska 
vara i full drift vid årsskiftet. Föreningen fick i 
våras klart med finansieringen genom ett kom-
binerat lån och bidrag från Ale kommun.
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