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BALDERSNÄS. I tisdags 
var det utflyktsdags för 
Ale Besöksverksamhet.

Ett drygt 80-tal per-
soner fanns med på 
resan till Dalsland.

– Det här är ett sätt 
att tacka våra frivil-
liga medarbetare, säger 
ordföranden Inga-Britt 
Karlbom.

I Ale Besöksverksamhet finns 
cirka 125 frivilligarbetare 
som regelbundet gör tjänster 
för medmänniskor i kommu-
nen. Det kan handla om allt 
från hembesök till prome-
nadgrupper eller bingospel.

– De gör en fantastisk 
insats och är värd all upp-
skattning de kan få. Förutom 
denna resa på vårkanten 
arrangerar vi också en höst-
fest, förklarar Inga-Britt.

Första stoppet på tisda-

gens resa skedde i Hunne-
berg där det bjöds på fika. 
Därefter gick färden vidare 
till älgparken i Dals Ed.

– Vi fick en guidad tur i 
älgparken, som var mycket 
intressant, berättar Inga-

Britt.
Middagen avnjöts på 

vackra Baldersnäs herrgård.
– En bättre dag hade vi 

inte kunnat önska oss, avslu-
tar Inga-Britt Karlbom.

JONAS ANDERSSON

Ale Besöksverksamhet åkte till Dalsland
– Ett sätt att visa uppskattning

Besöksverksamhetens medarbetare stannade till i älgparken i Dals Ed.

Baldersnäs herrgård var huvudmålet för resan där middag 
serverades till sällskapet.
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Rasmussen
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Sjöberg
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Staberg

David
Strid

Birgitta 
Ström

Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften  •  Bodelningar  •  Bouppteckningar  •  Deklara-
tioner  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  •  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och 
städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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HÅLL ETT 
VAKANDE ÖGA!
Övervaka butiken, kontoret, hemmet eller varför inte båten  
eller sommarhuset. Allt via internet och mobilen, från alla delar 
av världen. 

Vi har larmpaket till bra priser!

FRÅN

179:-
Gäller privat. 
Kamera tillkommer

För företag/butiker 
från 295:-/mån  
inklusive kamera.

/mån

För mer info – ring oss. 
Ola Johansson  031-757 81 01

Per Johannesson 031-757 81 02 
www.intellisight.se

TRYGGA  

DITT HEM INNAN 

SEMESTERN!


