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15% 
rabatt

på Dermalogicas 

produkter i samband

 med ansiktsbehandling 

60 min. (560:-)

ÄLVÄNGEN. Regn och 
blåst.

Det var förutsätt-
ningarna när eleverna 
från Älvängenskolan 
och Madenskolan skulle 
genomföra Skoljoggen i 
tisdags.

Barnen brydde sig 
emellertid inte om 
vädret utan tog sig 
runt den utstakade 
banan på lätta ben.

Svenska Skolidrottsförbun-
det arrangerade för 28:e året 
i rad Skoljoggen, Sveriges 
största motionslopp med un-
gefär en halv miljon deltaga-

re. Arrangemanget vänder sig 
till alla elever, från förskolan 
till och med gymnasiet.

Förra året hade Skoljog-
gen cirka 505 000 deltagare, 
det vill säga mer än 40 pro-
cent av Sveriges alla skole-
lever.

– Det här är ett jätte-
bra tillfälle för eleverna från 
Älvängenskolan och Maden-
skolan att träffas och samti-
digt röra på sig, säger Anna 
Larson, lärare på Älvängen-
skolan.

Start och mål skedde all-
deles i närheten av Älvängens 
Kulturhus. Innan startskottet 
gick fick eleverna värma upp 
tillsammans. Regnet tilltog 

i styrka, men lagom till att 
den första årskursen skulle 
ge sig iväg klarnade det upp 
en aning.

Efter genomförd löprun-
da belönades deltagarna med 
varsin banan som delades ut i 
målfållan. Ett gott dagsverke 
var därmed utfört!   

I samband med Skoljoggen 
samlas en frivillig Springs-
lant in till Barncancerfon-
den. 2009 erhöll Barncancer-
fonden 1,4 miljoner kronor.

Körsbärstomater 
på Kvist

790/st
Ica. Spanien. 300g, Klass 1.

Jfr pris 26:33/kg.
Max 2 st per kund.

Fläskfilé

6990
Danish Crown. Ursprung Danmark 

Ca570g.

 
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, sjukdom eller leverantörsförseningar. 

I manuella 

delikatess disken
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1195/hg
Färskvaruhuset. Jfr. 119,50/kg. 

Ord pris 189,50/kg.

BOHUS. Det händer 
saker i Bohus Centrum.

Hälsoprofileringen 
blir allt tydligare.

Beauty Glamour har 
inriktning på hud- och 
fotvård.

Aki Seyedazizollah har ti-
digare huserat på diverse sa-
longer runtom i Göteborgs-
området, men nu var tiden 
mogen för att öppna eget.

– Jag flyttade till Bohus 
för tre år sedan. Det senas-
te året har jag tagit emot 
mina kunder hemma, men 
nu kändes det rätt att ta plats 
i centrumhuset. Jag vill verk-
ligen ge en eloge till Alebyg-
gen som hjälpt mig med lo-
kalen och till alla invånare i 
Bohus som besöker mig. Jag 
öppnade efter sommaren och 
har haft fullt upp hela tiden, 
säger Aki.

Hjälper trötta fötter
– Hos mig får kunderna med-
icinsk fotvård och jag avhjäl-
per problem som förhård-
nader, liktornar, nageltrång 
och fotsvamp. Hit kan man 
komma med sina trötta och 
ömmande fötter. Vidare er-
bjuder jag såväl ansikts- 
som helkroppsbehandlingar. 
Hudvård, hårborttagning, 
håltagning och piercing ingår 
också i konceptet.

Snart får Aki Seyedazizol-
lah sällskap av Ann Eriks-
son vars verksamhetsinrikt-

ning kommer att vara naglar, 
manikyr, pedikyr, hand- och 
fotmassage.

– Jag kommer att vara 
igång tidigast den 5 okto-
ber. Tanken på att driva egen 
rörelse inom detta gebit har 
funnits länge och det ska bli 

riktigt roligt att få husera till-
sammans med Aki, avslutar 
Ann Eriksson.

Skönhetsvård i Bohus Centrum
– Beauty Glamour har flyttat in

I BOHUS CENTRUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Aki Seyedazizollah har öppnat Beauty Glamour i Bohus Cen-
trum, som bland annat erbjuder medicinsk fotvård. 

Skoljoggen i regn och rusk
– Elever från Älvängen deltog i löparfesten

MED PARAPLY

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lekfull uppvärmning i regn och rusk.

Eleverna från Älvängenskolan och Maden-Eleverna från Älvängenskolan och Maden-
skolan möttes av hejarop och applåder när skolan möttes av hejarop och applåder när 
de passerade mållinjen.de passerade mållinjen.


