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Mer än bara mäklartjänsten. Arvskiften ••  Bodelningar  ••  Bouppteckningar  ••  Deklara-
tioner ••  Energideklarationer  ••  Fastighetsförmedling  ••  Gåvobrev  ••  Lösöreauktioner  ••   Röjning och 
städning ••  Samboavtal  ••  Skatteberäkningar  ••  Testamenten  ••  Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00 ••  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Rymligt och snyggt

Ett perfekt hus för barnfamiljen med närhet till naturen. 
Ingen biltrafi k förbi huset då det ligger längst in på gatan. 
På gång- och cykelbanan tar du dig lätt till affärer och 
skolor. 186 kvm boyta samt vidbyggt garage . 

Pris 2.975.000:-/hbj. Visas: Ring för bokad visning. 
Mäklare: Jan Erik Axelsson 
0303-925 00.

Villaalternativ i Bohus

Parhus med charm men behov av omsorg. Bekvämt avstånd till affärer och 
kommunikationer. 85 kvm Boa + 40 kvm Bia. 

Pris 1.190.000:-/hbj. Visas: Ring för bokad visning.
Mäklare: Fredrik Hellberg 0303-74 66 90.

Charm
igt

parhus

SÅLDSÅLD
Bohus

Bäst i raden!?

Söker du ett boende där de fl esta tunga renoveringarna är gjorda? Då har vi det du 
söker. Radhus näst längst in på gatan med ett av de bättre lägena i området, bekvämt 
avstånd till det mesta. Perfekt för förstagångsköparna eller den som vill bo bra till en 
rimlig kostnad. 110 kvm Boa. 

Pris 1.825.000:-/hbj. Visas: Ring för bokad visning.
Mäklare: Fredrik Hellberg 0303-74 66 90.

Ytte
rby SKALL GÅRDEN SÄLJAS?

Gör det under Gårdsveckan!
Gårdsveckan är den vecka varje vår då 
vi enbart satsar på visningar av gårdar 
i områdena Ale – Kungälv – Hisingen – 
Stenungsund.

Skall du sälja får du en kostnadsfri 
värdering, garanterat rikligt med spe-
kulanter och bästa möjliga resultat!

NÖDINGE. Kläder från 
sekelskiftet och fram 
till idag.

Det är vad som 
kommer att visas på 
torsdagens modevis-
ning i Ale gymnasium.

– Förhoppningsvis blir 
det mycket folk vilket 
i sin tur ska generera 
ett överskott till SOS-
Barnbyar, säger pro-
jektledarna Kim Erics-
son och Berian Shwan.

Kim och Berian går tredje 
året på samhällsprogrammet 
i Ale gymnasium. Modevis-
ningen utgör slutpunkten på 
det projektarbete som starta-
des upp i fjol.

– I årskurs två gjorde vi en 
projektmall, men det är först 
nu i trean som vi har arbe-
tat rent praktiskt. Tiden har 
verkligen sprungit iväg och 
det känns faktiskt lite overk-
ligt att modevisningen fak-
tiskt redan står för dörren, 
säger Kim Ericsson.

Projektarbete
I uppdraget ingick att göra 
ett projektarbete kopplat till 
samhället. Kim och Berian 
behövde inte fundera särskilt 
länge innan de bestämde sig 
för att arrangera en modevis-
ning. Nu blir det emellertid 
inte vilken modevisning som 
helst utan med kläder från 

ett helt århundrade och där 
pengarna från evenemanget 
ska gå oavkortat till SOS-
Barnbyar.

– Pengarna som projek-
tet genererar ska gå till en 
barnby i Vietnam. Vi har 
läst en del om Vietnam och 
därför kändes det naturligt 
att välja en by just i detta 
land. Kontakten har vi fått 
genom SOS-Barnbyar, för-
klarar Kim.

Hjälp av släktingar
Det är en släkting till Kim 
som möjliggör den speci-
ella modevisningen. Ingrid 
Hederstjärna har en gång 
i tiden drivit museum med 
kläder från sekelskiftet.

– Vi har haft otroligt 
god hjälp av Ingrid som har 
berättat historien för oss 
om respektive klädesplagg. 
Dessutom är min mamma 
skräddare varför hon kan 
bistå med sin kompetens när 
plagg behöver nålas eller vad 
det nu kan vara, säger Kim.

Modevisningen, som äger 
rum vid två olika tidpunk-
ter på torsdag (lunch- och 
kvällsföreställning), kommer 
att inledas med en kort intro-
duktionsfilm om SOS-Barn-
byar. Därefter intar model-
lerna scenen i teatersalongen 
för att visa damkläder från 
tidigt 1900-tal fram till nu.

– Vi har valt ut typiska 
plagg för respektive årtionde. 

Förhoppningsvis ska arrang-
emanget locka en del äldre 
besökare som säkert kommer 
att känna igen en hel del av 
de kläder som visas, säger 
Berian Shwan.

Några utgifter för mode-
visningen har inte arrangö-
ren. Teatersalongen lånar 
man gratis och modellerna 
är kompisar som ställer upp 

helt ideellt. Samma sak är 
det med ljud- och ljusperso-
nalen.

– Vi kommer att ta 20 
kronor i entré på skolföre-
ställningen och 30 kronor på 
kvällen. Vi kommer också att 
placera ut bössor där folk kan 
skänka pengar, säger Berian.

Hur mycket pengar 
hoppas ni få in?

– Vi har inte satt upp något 
sådant mål. Vi är tacksamma 
för alla  bidrag, avslutar Kim 
Ericsson och Berian Shwan.

Modevisning till förmån för SOS-Barnbyar
– Projektarbete av gymnasieelever

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Berian Shwan och Kim Ericsson leder ett projektarbete som mynnar ut i en modevisning i 
Ale gymnasium nu på torsdag. Kläder från 1900-talets början och fram till nu kommer att 
visas för besökarna.

Semlan är omåttligt pop-
ulär!

4000 semlor 
på Ale Torg
ALE. Hur mår den häl-
somedvetna svensken 
egentligen?

På Fettisdagen 
förra tisdagen tryckte 
vi oss 6000 000 
semlor.

Bara hos Svenhei-
mers konditori på Ale 
Torg såldes ca 4000.

Semlan har fått en central 
roll i Sverige, så viktig att 
det faktiskt finns en sär-
skild akademi – Svenska 
semleakademin. De ställer 
också krav på hur en per-
fekt semla ska vara.
- Hatten måste gå att gräva med.
-  Bullen ska vara urgröpt och fyllas 

med äkta mandelmassa.
 -  Det ska vara kardemumma i 

bullen.
 - Grädden ska vara luftigt vispad.
 - Det ska vara florsocker på hatten.
Hos Svenheimers konditori 
på Ale Torg i Nödinge be-
höver man inte vara orolig. 
Säljer man 4000 semlor på 
en dag är det ett betyg gott 
nog.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ


