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Ett tryggt val.
Välkommen! Vi har öppet hus och invigning 
onsdagen den 30 september kl 15.00 – 19.00  

Under vårt öppna hus har du möjlighet att mäta blodtryck och blodsocker.

Bohuspraktiken och vårt nära samarbete med Bohus Fysioterapi präglas av 
hög medicinsk kvalitet och god tillgänglighet. Det kommer dagligen att fin-
nas både tidsbeställd mottagning och öppen mottagning för akuta besök. 
Verksamheten startar 1 oktober.

Välkommen till Bohus centrum, Göteborgsvägen 219. 
Du når oss på telefon 031-97 95 40.

Läs mer på www.bohuspraktiken.se

Repslagardagen s

Närproducerat från Ale. Cecilia Ferdinand från Ryd och Bernt 
Johansson, Skepplanda, sålde getost respektive honung.

ÄLVÄNGEN. De kom 
från alla håll.

Repslagardagen i 
Älvängen lockade inte 
bara utställare från 
när och fjärran – även 
besökarna kom i flock.

Det rådde en hjärtlig 
trängsel under större 
delen av dagen.

Ett 60-tal hantverkare, vissa 
med hemadress i Skåne, 
Stockholm och Gotland. De 
långresta gästerna bidrog de-
fintivit till att göra Repslagar-
dagen 2009 till något alldeles 
extra. Senare på kvällen firade 
Föreningen Bevara Repsla-
gardagen 15 år och redan ti-
digare under dagen erhöll 

styrelsens ordförande, Lars-
Gunnar Wallin, en blomma 
av Ale kommuns kulturchef, 
Michael Svensson.

Tjärverket spred som van-
ligt en härlig doft över områ-
det. I repslagarbanan stod ut-
ställarna utspridda och sällan 
har det varit sådant liv i den 
300 meter långa lokalen.

Försäljning av närproduce-
rad mat, getost och honung, 
var ett nytt spännande inne-
håll.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Intresset för hantverket Repslageri är som synes stort.Intresset för hantverket Repslageri

Alebornas
bostadsföretag

    Besök oss dygnet runt på: www.alebyggen.se

Remiss behövs inte

Högkostnadsskydd 
och frikort gäller

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

031-98 12 10

SalladsCaféet Bohus

Hos oss är det alltid

världsklass
Välkomna till

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

(Bohus semesterstängt, öppnar åter i 
Augusti, Älvängen öppet hela sommaren)

Tidsbeställning 
Vardagar 9-18
Tel 031-98 12 50

Välkommen!Salong
Smörgåsar • Baguetter 
Pajer • bakverk m.m.

SalesOnNet

Göteborgsvägen 217 A
BOHUS
(fd Handelsbankens gamla lokaler)

Butikens öppettider
Vardagar:  09.00 - 17.00
Helger:      Stängt

Din lokala IT-partner

Vi har skrivare för alla behov samt e�  stort urval av bläckpatroner!

Allt inom IT och Hemelektronik

995:-

Trådlöst LAN

Minneskortläsare

2.795:-

Trådlöst LAN

A3 Format

Telefon:     031-980650
Hemsida:  www.salesonnet.com

DCP-375CW MFC-6490CW

ALE BOXNINGALE BOXNING
& ATLET CLUB & ATLET CLUB 
  BOXNING, STYRKETRÄNING, BOXNING, STYRKETRÄNING, 

SOLARIUM SOLARIUM 
  

NY SÄSONGNY SÄSONG!!
Börja träna boxningBörja träna boxning
Träning månTräning mån, ons, fre , ons, fre 

kl 17.00kl 17.00
  

Mer info hittar du påMer info hittar du på
www.aleforwww.aleforumum.se.se

eller på 031-98 24 00eller på 031-98 24 00

Grötfrukost
kl 08-10

Salladsbuffé
kl 11-14

Öppet: 
vard 06-18, lörd 10-15


