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Din ICA handlare i Lilla Edet…

SOLIGA
DAGAR!

Njut av sommarens

 Läsk 
 ICA.   1,5 liter.    

 Jfr pris 5:55/liter +pant.     

 Coleslaw 
      

     

 Glass 
 ICA.   0,5 liter.    

 Jfr pris 15:00/liter.      Barkis 

 Grillraket 
 ICA.     Av gris.  

Ursprung Sverige.    

  

 79k    /kg 

  

 9  95  /st 

  

 5  90  /hg 

 2 för 

 15k     

Passa på att njuta av sommaren. Umgås 
med vänner och familj och samla fi na 
minnen. Hos oss hittar du massor med 
gott som hör sommaren till! Vad sägs om 
lite svalkande glass i värmen?
Varmt välkommen in till oss!

  Från bageriet!

Vår egna!

 3 för 

 25k      +pant 

Öppet 8–22 alla dagar
www.icabostrom.se
facebook.com/icabostrom

IC
A

 Butiksreklam

Priserna gäller t o m söndag 31/7 -11. Reserv för slutförs och ev tryckfel.

NÖDINGE. Den 1 augusti 
drar Lycky@Summer 
igång med sommarakti-
viteter för ungdomar. 

Hela sommaren pågår 
även Music@Summer 
där man får chansen 
att repa med sitt band 
eller träffa nya vänner 
att spela med. 

– Vi vill att man ska kunna 
komma hit och göra något 
kreativt och ha roligt. Det 
är en stor resurs för ungdo-
marna men även för sam-
hället, säger Rami som är 
projektledare för Lucky@
Summer. 

Arrangörer är Ale Fritid 
och Vakna och när det gäller 
musikprojektet är även Stu-
diefrämjandet med och stöd-
jer. Båda verksamheterna 
håller till i Ale gymnasiums 
lokaler.

Man har tvingats vänta in 
i det sista med att planera 
sommarens ungdomsverk-
samhet eftersom beslut om 
finansiering har dragit ut på 
tiden. Nu hoppas man på att 
kunna förverkliga sina idéer. 

Oliver Axelsson, som 
tillsammans med Rami och 
fyra andra, leder Lucky@
Summer är övertygad om att 
det behövs. 

– Alla har inte råd att åka 
bort på sommaren och därför 
är det viktigt att det finns 
aktiviteter där man bor.

Verksamheten riktar sig 
till personer mellan 13 och 
17 år och alla från kommu-
nen är välkomna. Aktiviteter 
som utomhusbio, dj-skola, 
bad och andra utflykter är att 
vänta. 

– Tanken är att det ska 
vara så pass flexibelt att man 
kan bestämma från dag till 
dag vad man vill göra, som 
att åka ut och bada om det 
är fint väder, säger Thomas 
Berggren från Vakna.

Även Jonas Ekstrand på 
Ale Fritid kommer att vara 
på plats för ungdomarna i 
sommar. 

Musiksommar
Music@Summer blev det 
passande namnet på verk-

samheten som riktar sig till 
musiker. 

– Hit kan man komma och 
repa med sitt band, men vi 
vill också poängtera att alla 
är välkomna att komma och 
spela, säger Robert Pers-
son.

Tillsammans med Sara 
M å r t e n s s o n - 
J o h a n s s o n 
kommer han att 
hålla i projek-
tet. De är båda 
musiker och har 
mycket att lära ut. 

– Vi kommer 
att finnas här och 
hjälpa till att ta ut 
låtar och även fixa 
med tekniken. 
Ofta får man mer 
gjort om det finns 
ledare som är med 
och sporrar.

F ö r h o p p -
ningen är att 
kunna samarbeta 
med föreningen 
Heja hårdrock 
och få med band 

till hårdrocksfestivalen Hard 
Rock n Barbeque, som går 
av stapeln den 20 augusti i 
Furulundsparken.

L@ddat för sommarskoj
– Utflykter, musik och bad står på schemat

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Laddade. Sara Mårtensson-Johansson, Oliver Axelsson, Jonas Ekstrand, Rami och Robert 
Persson ser fram emot att leda sommarens ungdomsaktiviteter.

Vi är inte nöjda förrän du är nöjd.

standardglasögon

Optikerfamilj i 80 år

Det personliga och snälla familjeföretaget

Även stort urval 
lågprisglasögon
Båge och Enstyrkeglas 

fr 480:-
Båge och Prog.glas 

fr 1570:-

För att anmäla sig till sms-listan 

och få veta vad som händer, 

skicka NAJS till 72220.

För frågor, kontakta ledarna på 

0303-330 454 eller Fritidskontoret 

på 0303-330 000

Öppet v. 31-33

Tisdag kl 13-17

Onsdag kl 15-22

Torsdag kl 13-17

Fredag kl 13-17

Lucky@Summer
– Sommaraktiviteter

för ungdomar


