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Prisvärd fastighet

NOL: MKT VÄLHÅLLEN SUTTERÄNGVILLA

Bästa läge på återvändsgata. 6 rum o kök. Mycket gott skick. Tomt gränsande till grönområde och totalt 
insynsskyddad västsida. Nära till skolor, kommunikationer (pendeltågsstation, motorvägspåfart, färdig 
dec. 2012, 20 min till Gbg centrum) och affärer. Gång- och cykelavstånd till allt.

• Visning onsdag 7 sept. kl 18.30 - 19.30 
• Adress: Björnbärsvägen 9, NOL
• Begärt pris: 2.700.000 kr / bud

FÖR VÄGBESKRIVNING OCH YTTERLIGARE INFO: www.alefast.se

 0705-44 80 55      0705-41 41 86

Blir du kund hos oss äger du ditt larmpaket  
direkt. Du får dessutom fri support, material-
garanti och två fria larmutryckningar. Läs mer  
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Ring oss redan i dag på 020-20 79 00 eller 
gå in på LFlarmcentral.se

Trygghet med anslutet Inbrotts- & 
brandlarm från 120 kronor/månad.

ALAFORS. Nu har ale-
borna åter chansen att 
uppleva sin alldeles 
egna Oktoberfest.

För tredje året i rad 
står Furulundsparken 
som värd för arrang-
emanget.

– Det har blivit en 
festlig tradition, säger 
Christer ”Cralle” Sund-
berg på Ahlafors Bryg-
gerier.

Det är Gothenburg Beer 
Trading, som tillsammans 

med Ahlafors IF och Ahla-
fors Bryggerier, står bakom 
Oktoberfesten i Furulund-
sparken lördagen den 17 sep-
tember. Gemyt utlovas med 
festlig ompa-ompa, liveband, 
allsång och bayersk mat i en 
utsmyckad folkpark i Alafors.

– Det kommer också att 
finnas en unik möjlighet 
att avnjuta en sejdel lokalt 
Oktoberöl, särskilt framta-
get för denna fest, förklarar 
”Cralle”.

Pål & Martin bjuder på 
dansant musik och show. 

Rikard ”Helmut” Gustaf-
son och kvällens dj skapar 
stämning tillsammans med 
två dansande bayerska damer.

– Pris kommer att delas ut 
till bäst utklädda Gretchen 
& Fritz, säger ”Cralle” som 
hoppas att tidigare års suc-
céarrangemang ska kunna 
upprepas.

Oktoberfest i Furulundsparken

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Christer ”Cralle” Sundberg på Ahlafors Bryggerier förbereder ett lokalt Oktoberöl till festen i 
Furulundsparken lördagen den 17 september. 

ÄLVÄNGEN. Hösten är på 
antågande och nu är det dags 
att börja skapa igen. Hand-
arbetscaféet på Repslagar-
museet öppnar igen.

Vi stickar, broderar, 
virkar, eller reparerar och 
ändrar om. Många duktiga 
kvinnor är med, därför kan 
du alltid få hjälp och råd. Vi 
provar olika sätt att skapa 
spännande saker i nya tekni-

ker, men naturligtvis tar vi 
även vara på gamla tekniker.

Vi fyller timmarna med 
samvaro, gemenskap, dis-
kussioner och idéväxling. 
Caféet med fikastunden är 
en träffpunkt för daglediga 
och samtidigt hälsovård för 
många. 

Till träffarna tar man 
med sig sitt eget handarbete. 
Ingen föranmälan behövs.

Höstens träffar startar 
torsdagen den 22 september 
på Replagarmuseet, men 
redan veckan innan, den 
15 september, samlas vi på 
Glasbruksmuseet i Surte. 
Alla hälsas hjärtligt väl-
komna till en ny termin med 
spännande skapande!

❐❐❐

Öppet Handarbetscafé höststartar

Handarbetscafé på Repslagarmuseet drar igång igen med start den 22 september.

– Ompa-ompa för tredje året i rad
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Nu kan du räkna på och teckna 
elavtal direkt  på vår nya hemsida 

www.aleel.se

Nu gör vi livet ännu 
enklare för dig.


