
ÄLVÄNGEN. Repslagarmu-
seets familjedag mottogs med 
öppen famn. Såväl barn som 
äldre testade på att leka av sig 
lite. Utmanande grenar fanns 
det gott om. Samtidigt belö-
nades vinnarna i Arosenius 
teckningstävling.

Den stora underhållningen 
stod dock Sally Säl för. Mu-
sikteatern med Britt-Marie 
Näverbrant och Peter Wik-
lund gör ingen besviken.

– Vi måste vara väldigt 
nöjda med utfallet. När vi 
planerade in familjedagen 
visste vi inte att Älvängens 
vårmarknad var förlagd till 
samma dag. Det känns ändå 
som att många har hittat en 
möjlighet att gästa båda ar-

rangemangen, sa kultursam-
ordnare Börje Johansson.

NOL. I sol och vackert 
väder firades Tureda-
gen på Nolskolan.

På skolgården 
genomfördes mängder 
av olika aktiviteter.

Samtidigt skedde en 
insamling till förmån 
för barn och ungdomar 
i Budesti, Moldavien.

Ture står för trygghet, unik, 

respekt och empati. Dessa 
fyra ord bildar en gemensam 
ledstjärna för Nolskolans 
elever och personal.

– Vi firar Turedagen varje 
år den 28 april då Ture har 
namnsdag. Det är skolans 
kamratstödjare som planerar 
dagen och ordnar med akti-
viteter, berättar lärare Anki 
Jansson.

– Syftet är att få till stånd 

en trevlig dag där eleverna 
umgås över gränserna. Det 
är också en bra möjlighet för 
kamratstödjarna att visa upp 
sig, säger Anki.

Dagen till ära serverades 
också lunchen ute på skol-
gården. Det fanns nog ingen 
som hade långtråkigt denna 
underbara apriltorsdag.

På Turedagen passade 
Nolskolan också på att 
genomföra en insamling till 
barn och ungdomar i Molda-
vien. Via projektet ”Vandra 

för varandra” lyckades Nol-
skolans elever och perso-
nal, med stöttning av lokala 
företagare, samla in 15 600 
kronor i fjol.

– Vi tyckte att denna dag 
passade utmärkt för att göra 
en ny insats, avslutar Ragne 
Bengtsson.

Resultatet av vårdvalet inom primärvården 
är ökad valfrihet, bättre tillgänglighet och 
högre service.
Folkpartiet vill under nästa mandatperiod  
införa fl er vårdvalsmodeller, t.ex inom 
mödrahälsovård och sjukgymnastik.

www.folkpartiet.se/ale
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Mer valfrihet 
inom vården!

Bevara Nolambulansen!

LÄGG DIN RÖST PÅ 
FOLKPARTIET LIBERALERNA!
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A Axén

SMÅDJURSAKUTEN AB 
Tel. 0303-184 00

Utmarksvägen 20
Kungälv

Gratis ”Prick & Knöldag”
Alla hundar och katter är välkomna för gratis kontroll av prickar, knölar och 
vårtor på huden. Måndagen de 9 maj kl 18-20. 
20% på allt foder i butiken under hela dagen. 
P.S. Husdjur som kliar sig kan ha smittsam ohyra och måste bokas till 
ordinarie undersökningstid.

Välkommen in på drop-in!

Tel. 031-21 40 40
Ingeborgsgatan 6

Göteborg

Tel. 0303-184 00
Utmarksvägen 20

Kungälv

50%
rabatt
på allt hudfoder 
i butiken 9 maj 

kl 18-20.

Turedagen firades med aktiviteter
– Och insamling till Moldavien

PÅ NOLSKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Turedagen arrangerades på Nolskolan i torsdags. På skolgår-
den var det fullt av aktiviteter, dragkamp exempelvis.

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Teckningstävlingen i Arosenius anda avgjordes i söndags. Stolta pris-
tagare fanns på plats. Nödingeskolan årskurs 2 Rosa kammade hem 
det fina förstapriset i yngregruppen. Från vänster: Anki Knuts, eleven 
Sara Persson och Kristina Hellström. De riktigt unga konstnärerna fanns det också plats för när Repslagarmuseet arrangerade famil-jedag.

Matilda Janz lärde sig snabbt tekniken att pricka flaskan i 
hål genom att dra i rätt trådar.

Jennifer Nilsson klass 7A i 
Aroseniusskolan vann för-
stapriset för de äldre elev-
erna.

HOS REPSLAGARNA

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Familjedag hos repslagarna i ÄlvängenFamiljedag hos repslagarna i Älvängen


