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LÖDÖSE. På fredag 
arrangeras Vårdisco 
på Tingbergsskolan.

I matsalen kommer 
det att spelas dans-
vänlig musik från 
klockan sex och några 
timmar framöver.

Pengarna som elev-
erna får in ska använ-
das till att förbättra 
skolmiljön.
Det var förra året som elevrå-
det i årskurs F-6 kom på idén 
att arrangera disco. Nu är 
tiden inne och på fredag blir 
det fullt ös i bamba.

– Eleverna driver arrang-
emanget tillsammans med 
några lärare och föräldrar. 

Jag tycker det är ett positivt 
initiativ. Det överskott som 
kvällen genererar ska bland 
annat användas till att köpa 
in bandymål, bollar och till 
att snygga upp uppehålls-
rummet, säger lärare Mikael 
Karlsson.

Det populära coverbandet 
Live har lovat att uppträda 
på kvällen tillsammans med 
gästartister. Vidare kommer 
ett café att hållas öppet där 
eleverna ska kunna inhandla 
dricka och godis.

– Det är vår lokala Ica-
handlare som är behjälplig 
med inköp av dessa varor, av-
slutar Mikael Karlsson.

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. På 
måndag får Aroseni-
usskolan besök.

Före detta miss-
brukaren Per Lifven-
gren ska föreläsa om 
droger och dess kon-
sekvenser.

Två dagar senare är 
det föräldrarnas tur 
att få ta del av infor-
mationen.

Per Lifvengren har gästat 
Ale kommun vid ett flertal 
tillfällen under de senaste 
åren. Det är via Vaknas för-
sorg som Lifvengren haft 
anledning att föreläsa i di-
verse olika sammanhang.

– Per är en föreläsa-
re i världsklass. Vi är oer-
hört glada över att vi lyck-
ats knyta upp honom, säger 
David Andersson på Ale 

Fritid.
Samtliga åttonde- och ni-

ondeklassare på Arosenius-
skolan kommer att få lyssna 
till vad Per Lifvengrens livs-
öde, om hur hans missbruk 
drabbade hans familj, hans 
vänner och honom själv. 
Lyckligtvis tog han sig ur 
eländet och numera reser 
han alltså runt och föreläser.

– Det är en skakande be-

NÖDINGE. På söndag 
blir det loppmarknad.

Platsen är Kyrkby-
skolan i Nödinge.

Bakom arrang-
emanget står Tjej 
365, en egen sektion i 
Löftet.
Fjolårets loppmarknad blev 
en riktig succé och inbringade 
inte mindre än 11 500 kronor. 
Nu ska Tjej 365 försöka upp-
repa bedriften och gärna över-
träffa premiärårets överskott.

– Vi hoppas på det. Tjejerna 
har siktet inställt på ett lyckat 
arrangemang med många 
köpsugna besökare, säger fri-

tidsledare Daniel Juhlin.
Tjej 365 består av tio flick-

or från årskurs 8 på Kyrkby-
skolan. De genomgår en 31 
veckor lång utbildning i Ale 
Fritids regi. Projektet starta-
des för ett och ett halvt år sedan 
och har varit väldigt lyckosamt 
enligt Daniel Juhlin.

– Utbildningen hjälper till 
att stärka tjejerna självkänsla, 
säger han.

På påsklovet bakade tjejerna 
kakor och bullar som kommer 
att finnas till försäljning under 
loppmarknaden. Dessutom ut-
lovas ett lotteri med fina priser.

JONAS ANDERSSON

Föreläsning i världsklass
– Lifvengren kommer till Aroseniusskolan

Den före detta missbrukaren Per Den före detta missbrukaren Per 
Lifvengren kommer till Arosenius-Lifvengren kommer till Arosenius-
skolan i nästa vecka. Per ska före-skolan i nästa vecka. Per ska före-
läsa för elever och föräldrar. läsa för elever och föräldrar. 

Loppmarknad i Kyrkbyskolan

Vårdisco på Tingbergsskolan

rättelse, säger David Anders-
son.

På onsdagskvällen är det 
föräldrarna som får förmånen 
att lyssna till Per Lifvengrens 
historia. Platsen är densam-
ma, nämligen Aroseniussko-
lans aula.

– Jag hoppas verkligen att så 

många föräldrar som möjligt 
viker onsdagskvällen och tar 
till sig av all den kunskap om 
droger som Per har att förmed-
la, avslutar David Andersson.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

ANMÄLAN: Inbetalning av startavgiften senast 30 aprikl till 
 bankgiro nr: 5504-4614 Swedbank
 Ange klass på inbetalningskortet.
 Efteranmälan kan endast ske vid startplats tävlings-
 dagen senast 1 timma före start mot förhöjd avgift.

NUMMERLAPPAR: Älvängens Centrum vid startplats tävlingsdagen 
 från kl 10.00.

START: Ungdomsklasser 1,5 och 2,5 km, start kl. 11.30 
 resp. 12.00. Tävlings- och motionsklasser 10 km, 
 start kl. 12.05.

PRISER: Tävlingspriser. Ett stort antal priser lottas ut i 
 motionsklasserna. 
 Plakett till samtliga som fullföljer.

OMKLÄDNING: Gamla skolan, Älvängen, snitslar visar vägen från 
 startplatsen i centrum.

VÄTSKA: Vid 5 km och mål.

UPPLYSNINGAR: Anders Sörensen  0303-74 05 85
 Håkan Martinsson  0303-74 87 66
 Bertil Öhman  0303-74 83 24
 Johan Börjesson  073-947 16 95
 Bertil & Maria Johansson 0303-74 83 24

 Se hemsidan www.ale90ik.com

ALE 90 IK inbjuder härmed, lördagen 8 maj 2010 till

… och över 180 andra hårvårdsprodukter.
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Premiär för nytt hårvårdssortiment!

BaByliss Paris Håraccessoarer Från 29:–
Erbjudande! Köp två valfria BaByliss 

produkter och få 10 % rabatt. 

Gliss 
Color Shine & 

Protect Shampoo 

250 ml. 

29:50

Björn Axén Repair Shampoo 250 ml 99:– 
Fixing Hairspray, strong 250 ml 109:– 

Matt Wax 80 ml 129:–

Apoliva Schampo för skadat hår 250 ml, 27:50
Apoliva Hårkur för skadat hår 150 ml (ord. pris 39:–)

KUNDKLUBBSPRIS 31:– 

Taft Fixing Hairspray 250 ml, 35:50 
Fixing Mousse 150 ml, 36:50
Erbjudande! Köp valfri Taft

stylingprodukt och få en Taft Fixing 

Hairspray 75 ml (värde 20:–)

Apoliva Schampo 250 ml och Apoliva Balsam 200 ml för glansigare hår. 

Erbjudande! Köp valfritt Apoliva Schampo 250 ml och Apoliva Balsam 

200 ml och få en Apoliva utredningskam (värde 20:–)

Priorin
Kosttillskott, 

90 kapslar. Stärker 

håret och ger näring 

åt hårrötterna. 

399:–

27:50/st

TRESemmé
Moisture Rich Shampoo 

900 ml. Heat Defence 

Styling Spray 300 ml. 

89:–/st

Spray på
köpet!

Köp 2 och 
få en kam!

 10% rabatt 
vid köp av 2!

Nu lanserar vi hårvårdsprodukter för alla. 
Oavsett hårtyp så har vi något som passar just ditt 
hår. På Apoteket är vi ovanligt kräsna när vi tar in 
nyheter och vi kompromissar aldrig med funktion 
och säkerhet. Flera av våra hårvårdsprodukter 
fi nns dessutom som oparfymerade alternativ. 
Välkommen in, så hjälper vi dig!


