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Felicia Eidenby från Löftet – Unga arrangörer, och Elina Waegle-Karlsson, gläds åt årets Fes-
tivalborg som kan bli den mest besökta. Bland annat ska en scooter lottas ut, som Elina med 
hjälp av ett antal företag i Ale har skänkt.              Foto: Allan Karlsson

Scooter lottas ut på Festivalborg
NÖDINGE. Nu släpps 
biljetterna till årets 
största ungdomsar-
rangemang, Festival-
borg 2011.

På scen står bland 
andra en superhet 
Daniel Adams-Ray.

Minst lika eftertrak-
tad är möjligen också 
den scooter som lottas 
ut bland besökarna.

Festivalborg firar fem år och 
arrangören har inte sparat på 
krutet. Programmet är stor-
slaget och i förra veckan blev 
det klart med en extra krydda. 
Företagare och förälder, 
Elina Waegle-Karlsson, fick 
via sin dotter Sandra reda på 
hur Göteborg gjort vid ett lik-
nande event.

– För att locka så många 
ungdomar som möjligt lot-
tades en sponsrad scooter ut. 
Jag tyckte det var riktigt smart 
och tänkte; ”kan de så kan väl 
vi”, berättar initiativtagaren.

Sagt och gjort. Elina lyck-
ades hitta en scooterleveran-
tör i Stockholm som svarade 
för transporten och en åter-
försäljare som hjälpte till med 
monteringen. Övriga kostna-
der sökte hon lokala sponso-
rer till.

– Det var inte svårt. Jag tror 
att många med mig tycker att 
det här med Festivalborg är 
toppen. Vi erbjuder ungdo-
marna något extra på hem-
maplan som hindrar dem från 
att göra annat, säger hon.

Löftet – unga arrangörer, 
gläds oerhört åt Scooterlot-
teriet. En av medlemmarna, 

Felicia Eidenby, anser att det 
är ett steg i rätt riktning.

– Festivalborg utvecklas 
hela tiden. Med scootern tror 
jag att arrangemanget kan bli 
riktigt populärt. Vårt mål är 
alltid att locka så många som 
möjligt, säger hon.

Biljettförsäljningen är 
redan igång och i priset ingår 
en lott till scootern.

– Varje biljett har ett 
nummer och vi i Löftet 
kommer att kontrollera drag-
ningen, lovar Felicia Eidenby.

På fritidsgårdarna och i 
Ale Bibliotek samt via Löf-
tets medlemmar kan intres-
serade köpa sina biljetter.

Behöver du hjälp med att komma i form inför sommarens aktiviteter på stranden?

Saknar du motivation? Behöver du bättre resultat? VI HJÄLPER DIG!
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Vill du gå ner i vikt?
Våra personliga tränare hjälper dig 

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

NY Björkekärr ,  031-25 29 00 (Smörslottsgatan 26)
 GBG Lilla Bommen ,  031-51 49 00 (Lilla Bommen 5)

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)

Ring och boka 
en GRATIS konsultation med 

en av våra personliga tränare.

När ni träffas kan du i lugn 

och ro få svar på dina frågor om 

personlig träning och få reda på 

hur din PT kan hjälpa dig att nå 

ditt mål.

m.lifeclub.se

Erbjudandet gäller tom 10/4-11

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

319:-
 Gäller endast nytecknande, erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden. * Silverkort gäller ej på Åby, Björkekärr, Lilla Bommen, Majorna, Hisingen.  ** Bronskort gäller ej på Åby, Björkekärr, Lilla bommen

* **

SILVERKORT

Grupp - Styrke - Konditionsträning 
min 12 mån basavtal ord pris 379:- Prisgaranti. Du sparar 960:- per år.

Medlemsavgift på 199:- tillkommer som en fast engångsavgift vid tecknande av autogiro- och kontantavtal

12 månader kontant 3250:- ordpris 4548:- *

Köp ditt träningskort hos oss idag

Run 4 Life
Life är alltid först med senaste inom träning
Missa inte startskottet på vår nya satsning på kondition & löpning

NY Björkekärr ,  031-25 29 00 (Smörslottsgatan 26)
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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)

 
min 12 mån basavtal ord pris 379:- Prisgaranti. Du sparar 960:- per år.

****299:-
12 månader kontant 2990:- ordpris 4548:- 

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Nu blir det drag i biljettförsäljningen

Varje år drabbas 
45000 svenskar 

av cancer
www.cancerfonden.se
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