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NÖDINGE. Årets Vätt-
lefjällsvandring lockade 
drygt 800 startande.

En aningen kylslagen 
första maj var det, men 
perfekta förutsätt-
ningar för att vandra.

– Terrängen var 
torr och fin, förklarar 
arrangemangsansvarig 
Jack Grönroos i OK 
Alehof.

Vättlefjällsvandringen infal-
ler alltid första söndagen i 
maj. I år blev det dessutom 
den första dagen i maj vilket 
arrangören knappast jublade 
över.

– Vi hade konkurrens från 
en hel del andra arrangemang 
den här söndagen, demon-
strationerna inte minst, säger 
Jack Grönroos.

– Av den anledningen 
tycker jag att 800 vandrare 
är en mycket bra siffra. Det 
stora flertalet gick sträckan 
som mäter 25 kilometer, 
medan några föredrog Kort-
Vättlen (15 km), berättar 
Jack.

I vacker natur avverkade 
deltagarna den 36:e Vätt-
lefjällsvandringen. En som 
har gått samtliga gånger 
sedan starten 1976 är Olle 
Jörgensen. Den 25:e vand-
ringen i ordningen upplevde 
Eva Angervall och Niklas 
Lysholm. Dessa båda erhöll 
varsin vacker tavla.

– Vi konstaterar att det 
blev ett väldigt lyckat arrang-
emang utan incidenter. Visst 

var det lite blåsigt utefter 
sjöarna, men hellre det än 
regn och rusk, avslutar Jack 
Grönroos.

36:e Vättlefjällsvandringen avverkad
– Aningen kylslaget men utmärkt terräng– Aningen kylslaget men utmärkt terräng
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Hasse Olsson och Margareta Persson var några av de drygt 800 personer som gick Vättle-
fjällsvandringen förra söndagen.

Vid OK Alehofs klubbstuga i Dammekärr bjöds det på för-
friskningar.

Lars-Inge Andersson njöt av årets Vättlefjällsvandring. Här 
kopplar han av med kaffe och smörgås vid Surtesjön.
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PRISVÄRDA GOURMET-
PAKET HOS EM!

Just nu har vi ett smaskigt erbjudande för dig som vill förnya matrummet inför vårens 
alla fester. Vi har kombinerat prisvärda matsalspaket för alla smaker, kompletta med bord och stolar. 

Ett av dem innehåller vår nya möbelserie ”Lodge”, med skön New England känsla. Alla 
paket märkta med ”snabb leverans” kommer inom tio dagar. Lite mera du!

SNABB 
LEVERANS!

MÖJA Matbord i vitlack. L 180 cm B 90 cm H 75 cm 
2295:- L 140 cm 1995:- Tilläggsskiva 50 cm 495:-
STINA Stol med kort klädsel 1095:- lång klädsel 1195:-

ADA Stolsdyna Ø 35 cm 
99:-/st. Finns i fl era färger.

4-PACK 

Du sparar 97:-
  299:-

PARIS Matbord i vitlack med ben i krom. L 170/270 cm 
B 100 cm H 73 cm 4295:- inkl. två iläggsskivor à 50 cm. 
THEO Stol 695:- Finns i fl era färger.  5995:-

PAKETPRIS! 
MATBORD OCH SEX STOLAR

Du sparar 2470:-

SNABB 
LEVERANS!

www.em.com
INRED NU, BETALA OM 6 MÅNADER. Ingen ränta eller avgiftertillkommer. Kreditgivare 
Handelsbanken Finans. Erbjudandena gäller så långt lagret räcker.

0%
RÄNTA I

6 MÅNADER

7995:-
Du sparar upp till 1470:-

PAKETPRIS! 
MATBORD 180 CM OCH SEX STOLAR

LODGE Matbord L 190 cm 
B 95 cm H 75  cm 4995:- 
inkl. två iläggsskivor 
à 50 cm. Stol 1195:- 
STINA Stol med kort 
klädsel 1095:- lång 
klädsel 1195:- Buffé 
B 160 cm 5995:- LEXÖ 
Kökssoffa L 140 cm 
4995:-STINA Soffdyna 695:-

EM Bäckebol
Bäckebol Köpcentrum. Tel 031-52 77 00.
Mån-Fre 10-19. Lör 10-16. Sön 11-16.


