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Repslagardagen står för dörren

På lördag arrangeras Repslagardagen på Repslagarmuseet i 
Älvängen.                                     Arkivbild: Jonas Andersson

BORN TO BE ALIVE ! 

Discon är tillbaka in i 
gruppträningssalarna nu 
i höst,kom och svettas till 

dom bästa disco hitsen

Erbjudandet gäller tom 30/9-10

Gäller endast nytecknande, erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden

349:-
Köp ditt träningskort hos oss idag

GULDKORT
Hela LIFEs utbud ingår i Guldkortet
24 månaders trygghetsavtal, eller 399:- 12 månaders basavtal

12 månader kontant 3490:- 
Admin/expavg199:- tillkommer som en fast engångsavgift vid tecknande av autogiro

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

Passa på innan 

prishöjningen!

1/10 ändrar vi prislistan
Prisexempel  

Guldkortet till 449:-/mån

NY GBG Lilla Bommen ,  031-51 49 00 (Lilla Bommen 5)

                           (Före detta Nordic Wellness)

Ale/Nol ,  0303-74 16 50(Folketshusvägen 1) 

Hisings Backa,  031-15 52 20 (Folkvisegatan 15)

GBG Centrum,  031-15 70 75  (Odinsgatan 6)  

Gårda,  031-15 15 52  (Norra Kustbanegatan 19)

Majorna, 031-42 11 10 (Karl Johansgatan 27) 

Storås,  031-331 10 90 (Storås Industrigatan 20) 

Kortedala,  031-48 99 50  (Dagjämningsgatan 1)  

Långedrag,  031-29 98 88 (Redegatan 1)

Lerum,  0302-516 15 (Göteborgsvägen 3)

Åbybadet,  031-86 47 00 (Idrottsvägen 7)

ÄLVÄNGEN. Nu på lördag 
är det återigen dags för den 
traditionella Repslagardagen 
på museet i Älvängen. I år 
kommer ett 50-tal hantver-
kare att medverka. Många 
demonstrerar sitt hantverk, 
men naturligtvis säljer de 
också sina produkter. Redan 
nu kan du hitta den perfekta 
julklappen.

Knivmakare, textil- och 
trälslöjdare, keramiker, 
smeder, smyckestillverkare 
med flera kommer att med-
verka. Du kan även köpa när-
producerad mat.

Vi visar repslagning på 
olika sätt, samt för de intres-
serade blir det en exklusiv 
visning av tjärverket. Linför-
eningen har öppet hus och 
lokala företagare deltar.  

Naturligtvis har vi även 
aktiviteter för barnen. Du 
kan göra ditt eget hopprep 
eller ta en ridtur.

Skulle någon bli lite trött 
och hungrig kan man njuta av 
kaffe och en god Repslagar-
bakelse i caféet, alternativt en 
grillad korv.

Detta brukar vara en trev-
lig och välbesökt familjedag. 

❐❐❐

Stöd Astma- och Allergiförbundets
Barnallergifond Pg 90 09 06-9


