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1395 :-   Prisexempel med check

Goodyear  Optigrip 
205/55 R16 91V

Goodyear Effi cientgrip
195/65 R15 91V

Rockstone F105
225/45 R17 W XL

VÄRDEKUPONG
Rabatten gäller Goodyeardäcken Optigrip, 
Effi cientgrip, Wrangler, F1 Assymetric samt 

Pirellidäcken Cinturato P6, P7, P Zero

NAMN      TEL

Erbjudandet gäller privatpersoner t o m 15/5 
2010, så långt lagret räcker. Kan ej kombineras 
med andra erbjudanden eller avtal.

�

150  kr/däck 
Gäller 15”
och mindre 200  kr/däck 

Gäller
16” 300  kr/däck 

Gäller 17”
och större

Spara upp
 till 1200:--

Allt ingår när du köper nya 
däck hos Däckia!

1148 :-   Prisexempel med check

per däck 995 :-
Prisexempel

per däck

DÄCKIA GÖTEBORG | Exportgatan 22 | 031-742 32 30 | www.dackia.se

per däck

SKEPPLANDA. Nästan 
lika populärt som boule.

Måndagsdanserna i 
Skepplanda bygdegård 
är oerhört uppskattade.

– Det brukar komma 
mellan 80-90 personer 
varje gång, förklarar 
Åke Larsson, kassör 
i SPF Skepplanda-
Hålanda.

Tillströmningen av nya med-
lemmar till SPF Skepplanda-
Hålanda har varit påtaglig 
det senaste decenniet. När 
Åke Larsson tillträdde som 
kassör i föreningen för 13 
år sedan var medlemsantalet 
280. Idag är siffran 535.

– Det är verkligen uppåt i 
föreningen. Det erbjuds en 
rad olika aktiviteter, utöver 
boule och dans även olika 
studiecirklar och resor. Vi 
har regelbundna månadsträf-
far där vi brukar vara 140-
150 personer som träffas 

här i bygdegården. Då är det 
alltid program, det serveras 

kaffe med 
smörgås och 
så informe-
rar styrelsen 
om vad som 
är på gång, 
säger Åke 
och tilläg-
ger:

– Ett årli-
gen åter-
kommande 

evenemang är vårt biltips-
rally. I år äger det rum den 
18 maj.

Måndagsdansen i Skepp-
landa bygdegård har varit 
igång under tio års tid och 
utgör en självklar träffpunkt 
för många SPF-medlemmar.

– Vi har en särskild dans-
kommitté som ser till att 
ordna med bord och stolar 
och som städar efter dan-
sens slut. Först blir det en 
timmas dans, däremellan en 

Dansen går i Skepplanda bygdegård
– Populär friskvårdsaktivitet för SPF-are

I BYGDEGÅRDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Dansen går i Skepplanda bygdegård. Varje måndag träffas ett drygt 80-tal SPF-are för att ta 
sig en svängom.

Hasse Frisk spelar dansvänlig musik, både foxtrot och bugg.

NÖDINGE. Det var upp-
levelsen mer än resul-
taten som blev det 
bestående intrycket.

Claes-Göran Claes-
son och Kjell Carlgren 
tänker tillbaka på 
Veteran-VM i Falun 
med enbart glädje.

Samtidigt planerar 
duon för att åka till 
Kanada och världs-
mästerskapet avgörs 
nästa år.

När Veteran-VM i längd-
skidåkning avgjordes i 
Falun, 19-26 februari, hade 
OK Alehof två tävlande på 

plats. Claes-Göran Claes-
son åkte tre klassiska dis-
tanser och Kjell Carlgren 
tre fristilslopp. Distanserna 
för Alehofarna var 10 km, 15 
km och 30 km.

– Vi nådde inga topplace-
ringar utan hamnade i mit-
tenskiktet. Jag var 20:e man 
på 15 km och 30 km. På10 
km slutade jag 22:a. Det var 
40-50 startande i varje lopp, 
berättar Kjell.

Claes-Göran Claesson 
var 58:a, 35:a och 38:a på 
sina distanser. Här notera-
des emellertid betydligt fler 
startande, 80-85 personer.

– Vi är så otroligt nöjda 

med att vi begav oss till 
Falun och fick uppleva detta. 
Det var fina och tuffa banor 
och arrangemanget i övrigt 
var helt suveränt, berättar 
Kjell.

Alehofveteranerna har 
redan tagit sikte på nästa års 
VM som avgörs i Kanada.

– Det vore häftigt att få 
komma dit, säger Kjell.

Förra söndagen åkte ra-
darparet även Vasalop-
pet. Claes-Göran Claesson 
klockades på 6.12.57 och 
inte långt efter var Kjell 
Carlgren med tiden 6.23.22.

JONAS ANDERSSON

”En fantastisk upplevelse”
– Veteranerna längtar redan till nästa VM

Alehofarna Kjell Carlgren och Claes-Göran Claesson deltog med den äran på Veteran-VM 
i Falun. Nu siktar de på nästa års världsmästerskap som avgörs i Kanada.
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kaffepaus innan musiken tar 
sin början igen. Vi brukar 
vara klara vid halv sju-tiden, 
berättar Åke.

Dragspel och komp
När lokaltidningen hälsar 
på är det Hasse Frisk från 
Trollhättan som bjuder på 

dansvänliga toner med hjälp 
av dragspel och komp.

– Det låter som en hel 
orkester. Det här är frisk-
vård i allra högsta grad, säger 
Bengt Bengtsson innan han 
gör sig redo för en svängom 
på parketten.

Golvet fylls av dansanta 

pensionärer och att stäm-
ningen är på topp i SPF-läg-
ret råder det ingen som helst 
tvekan om.


