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Utställning med Ale Slöjdare har blivit ett årligen åter-
kommande sommartema på Kungsgården i Alvhem. Invig-
ningen ägde rum i lördags, samtidigt som Ale GK firade 
sitt 25-årsjubileum. Som traditionen bjuder så var det 
Björn Emegård som klippte bandet. Slöjdhantverk av alla 
de slag finns nu att beskåda i den gamla magasinsbyggna-
den till och med den 21 augusti.

På bilden ses träsnidaren Kent Johansson från Alafors, 
som visar sina alster för Susanne och Jan-Åke Carlsson 
från Partille och Kerstin Ottosson, Svenstorp.

Text: Jonas Andersson  Foto: Allan Karlsson

Sommarutställning på Kungsgården

SURTE. Onsdagen den 15 
juni anordnade Ale Be-
söksverksamhet och Nö-
dinge Församling med Elise 
Friman en utflykt för de 

boende på Fridhem, till 
Surte kyrka och försam-
lingshemmet.

Vi körde ut rullstolarna 
och promenerade med rol-

I lördags var det dukat till fest när Ale Golfklubb firade 
sitt 25-årsjubileum. Födelsedagen inleddes med tävling på 
Kungsgården i Alvhem med efterföljande mingel och middag. 
Många av klubbens medlemmar hade anmält sitt intresse för 
att på ett eller annat sätt ta del av jubileumsfirandet.

Eva Larsson och Ingvor Klähm, båda från Älvängen, var en-
tusiastiska inför jubileumsgolfen och hoppades på en lyckad 
18-hålsrunda.                                           Foto: Allan Karlsson

Sommarutflykt med Ale Besöksverksamhet

Ale GK 25-årsjubilerade
– Firades med golftävling och fest

latorer i ganska fint väder 
mot församlingshemmet där 
det bjöds på kaffe och jord-
gubbstårta. Vi sjöng lite all-
sång samt att Fridhems per-
sonal tackade av Elise som 
nu går i pension. Däref-
ter fortsatte vi in i kyrkan 
där prästen Harry Hultén 
talade vackert om sommaren 
och Vladimir Masko spe-

lade fin musik och vi sjöng 
våra vackra sommarpsalmer.

Glada och nöjda för en 
fin dag promenerade vi till-
baka till Fridhem. Ett tack 
till alla berörda som hjälp-
te till så att denna utflykt 
kunde genomföras.

Ann-Marie Sällberg

VÅRERBJUDANDE!
Upp till 40 000 kr rabatt

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär

Kontakta våra VW-säljare          Transportbilssäljare

ÖPPETTIDER: Vardagar 9-18 • Lördagar 10-15
Trollhättevägen 18 • Kungälv

Tel. 0303-620 00 • Bilförs. 0303-620 10        www.bilab.se
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Kontakta våra Audi-säljare
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GOLF TSI 122

179 000 kr

Bränsleförbrukning blandad körning 4,1-6,2 l/100km. CO2-utsläpp 107-144g/km. Miljöklass EU5.

Maximalism.

Audi A1

159.900 kr
ord.pris 170.000 kr

A1 miljöbil
Nya Audi A1 är en stor liten bil. 
Vi lovar att du får riktigt roligt bakom ratten:
• Klimat • CD-radio • Alufälgar • Elhissar 
• Elspeglar • ESP • Fjärr centrallås • Easy Entry

Välkommen in och provkör.

”Köregenskaper, kvalitetsintryck, komfort och
bränsleekonomi är på topp. MIKAEL SCHULTZ, 
VI BILÄGARE, 28.7 2010

Bränsleförbrukning 5,1 l/km, CO2 utsläpp 119 g/km, Miljöklass 
2005. Bilen på bilden är extrautrustad.

Golf Dark Label
179 000 kr

Skattefri 
i 5 år!

GOLF TDI 105 189 900 KR

•  5-dörrar
• 16” LM-fälgar
• Farthållare
• Multiratt läder
• Färddator

• Dimstrålkastare
• Sportstolar
• Sportchassi
• Mörktonade rutor
• CD-radio MP3

Dark Label 
paket:

När mina vänner 
skyndade iväg för 
att byta in sina 

gamla mobiltelefoner till 
Iphones köpte jag en vinyl-
spelare. Jag tycker nämli-
gen att Spotify saknar det 
där rätta knastret innan lå-
tarna börjar. Jag framkallar 
foton i butiken, tycker att 
automatväxlade bilar känns 
krångliga och förstår inte 
varför man ska ha en ”läs-
platta” när det finns tid-
ningar. 

Folk omkring mig stirrar 
oförstående när jag försva-
rar min flagnande Sony Er-
icson från 2007 med att den 
fungerar alldeles utmärkt. 

”Men du får ju en ny 

helt gratis om du förläng-
er abonnemanget”, nästan 
skriks det. Allt fler upprörs 
av min bakåtsträvande atti-
tyd. Själv tycker jag att det 
är ganska roande och över-
driver därför gärna med lite 
hippieliknande kommenta-
rer som ”saker och ting har 
ingen själ längre”. 

Då håller Iphone-ägarna 
på att gå upp i atomer. 

Men visst är det väl ändå 
så att saker inte har lika 
stort affektionsvärde nu 
för tiden. Man hinner ju 
knappt börja tycka om nå-
gonting förrän det är dags 
att byta till nästa pryl.

Jag vet egentligen inte 
varifrån min teknikfientli-

Krönika

Den sista dinosaurien kan inte köpas
ga inställning kommer. För-
modligen är det en kom-
bination av ointresse och 
okunnighet. De hänger 
ihop på så vis att det ena 
föder det andra. 

Men framför allt kanske 
den grundar sig i rädslan 
för att bli köpt och lurad. 
Jag vill inte rätta mig i ledet 
utan att veta varför jag gör 
det.

Argumenten för att upp-
gradera sin tekniska utrust-
ning haglar över konsu-
menterna. Men man utgår 
hela tiden från att alla har 
samma behov. Jag vågar 
påstå att en Iphone skapar 
fler behov än vad den upp-
fyller.

Min skepsis till trots klev 
jag faktiskt in i en Tele2-bu-

tik för ett tag sen. Insikten 
om att det ändå hade varit 
bra med Internet i mobilen 
hade börjat gå upp för mig. 

Försäljaren, en sliskig 
typ, kunde knappt hålla sig 
för skratt när jag höll upp 
min flagnande klump till te-
lefon. Sedan satte säljsnack-
et igång, det ska gudarna 
veta. Med blicken fastnag-
lad i min började munnen 
prata samtidigt som fingrar-
na svepte över en svartblän-
kande Android-telefon.

”Den här ska du ha. Det 
finns inget att diskutera. 
Den är prisvärd och har allt. 
Jag går och hämtar den.”

Kvar stod jag och bara 
gapade. Frågar inte folk 
längre vad man letar efter? 

Jag gick.
Hellre konkar jag runt på 

busstidtabeller och kartor 
i handväskan än säljer min 
själ för Internetuppkopp-
ling.

Trots att jag endast 
medverkade ytterst få år 
under 80-talet kan jag 
ändå tänka mig att jag 
gillade det. 

Redan då hade min vi-
nylspelare varit på grän-
sen till utbytt, men tid-
ningarna var bara tid-
ningar och telefonerna 
satt fast i väggen. Runt 
middagsbordet knappa-
de ingen på mobilen och 
ville man få lugn och ro 
så gick man bara utanför 
dörren.

Inspirerande individu-
alist eller patetisk bakåt-
strävare? Det är frågan. 

Hursomhelst känner jag 
mig som den sista dinosau-
rien – på gott och ont.

JOHANNA ROOS


