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ÄLVÄNGEN. Lördagen den 
17 september är det återigen 
dags för Repslagarmuseets 
traditionella Repslagardag. 
I år kommer ett 50-tal hant-
verkare att medverka. Många 
demonstrerar sitt hantverk, 
men givetvis säljer de också 
sina produkter. Redan nu 
kan du hitta den perfekta jul-
klappen. Knivmakare, textil- 
och trälslöjdare, keramiker, 
smeder, smyckestillverkare 
med flera kommer att med-
verka. Det går även att köpa 
närproducerad mat.

Vad vore en Repslagardag 
utan Repslagning? Natur-
ligtvis kommer repslagning 
att visas på flera olika sätt, 
med gamla redskap och 
maskiner. För de som är 
intresserade blir det dess-
utom en exklusiv visning av 
tjärverket. 

Barnen kan göra sitt eget 
hopprep eller utmanar för-
äldrar i labyrinten eller mag-
neten. Jättespel från Uspas-
torp Konferens & Även-
tyrscenter sätter samarbetet 
på prov.

Knopstation en nyhet
Nytt för i år är knopstatio-
nen. Hur många gånger har 
man inte varit förargad, för 
att man inte har kunnat göra 
en riktig knop? Det har som 
vanligt blivit den vanliga kär-

ringknuten som oftast går 
upp. Nu har du chansen att 
lära dig ett dubbelt halvslag, 
skotstek, pålstek med mera.

Prova att spinna
Spinna, väva, hantverk som 
tidigare nästan varje kvinna 
behärskade, men som nu är 
nästan bortglömda. Linför-
eningen räddar denna kun-
skap till eftervärlden. Den 
som vill kan prova på att 
spinna sitt eget garn. För den 
som inte hinner väva sitt eget 
tyg har Linföreningen vackra 
linnetyger till försäljning.

Ni som ännu inte sett 
jubileumsutställningen Surte 

Fotoklubb 50 år ges nu ytter-
ligare en chans. Denna dag är 
entusiaster från fotoklubben 
på plats.

Det går bra att testa sin 
lycka i hantverkslotteriet. 
Varje hantverkare bidrar 
med fina priser. Litar man 
inte på turen går det bra att 
delta i poängpromenaden, 
även den med fina priser.

Skulle någon bli lite trött 
och hungrig kan man njuta 
av kaffe och en god repsla-
garbakelse i caféet. Grillarna 
på gården är tända om man 
föredrar korv med bröd.

❐❐❐

Repslagardagen arrangeras 
på traditionsenligt vis

Repslagning är en given attraktion på Repslagardagen.

Arkivbild: Allan Karlsson

Lördagen den 17 september är det dags för den traditionella Repslagardagen. Ett 50-tal 
hantverkare kommer att finnas på plats för att visa och sälja sina alster.

Arkivbild: Allan Karlsson

VILLA BOHUS
Renoverad villa med modernt kök och eldstad!
Pris: 2.450.000:- utg.pris Byggår: 1957 Yta: 110 kvm
Tomt: 927 kvm Adress: Åkergränd 2 Visning: 8/9 och 11/9

SANDRA VOKSTRUP tel: 031-10 58 89, sandra@m2.nu

G Ö T E B O RG – K I E L

Läs mer och boka på stenaline.se, 
031-704 00 00 eller din lokala resebyrå. 
Bokningsavgift vid personlig service.

/person 
2 kvällar ombord och en heldag i Kiel

GÖTEBORG–KIEL 
Shoppa 

i Tyskland
fr 1155:-

Vår svenska krona är fortfarande stark och du shoppar 

riktigt smart, billigt och kul både ombord och i Tyskland. 

Så lämna vardagen och checka in på vårt fl ytande hotell! 

Ombord kopplar du av och umgås till god mat och dryck. 

Gratisbuss avgår från Stenaterminalen i Kiel till CITTI 

PARK, ett av norra Tysklands största shoppingcenter 

med ca 80 butiker.

*I priset ingår båtresa Göteborg–Kiel t/r med vändande båt, frukost t/r samt bekväm 2-bäddshytt med över- och underbädd utan    

  havsutsikt. Priset gäller vid 2 personer i hytten. Enkelhytt och övriga hyttkategorier ordinarie tillägg. Begränsat antal platser.

www.lansfast.se 

Länsdeklarerad betyder att 
bostaden är besiktad innan 
försäljning

Välkommen till Grunne 210 ett mycket charmigt hus beläget 

på en solig och skyddad tomt. Runt huset löper en stor 

altan i flera etager med nedsänkt pool. Villan om ca 60 + 

30 kvm är inrett i romantisk lantlig stil med stort lantkök och 

vardagsrum med matplats i glasverandan. 

Välkommen till Jordfallsvägen 77, ett klassiskt 40-talshus med 

stor härlig hörntomt, garage med förråd och en friggebod. 

Huset är beläget i uppvuxet villaområde, med gångavstånd till 

Bohus centrum. Här bor man med närhet till både service och 

naturområden och med mycket bra pendelavstånd till både 

Kungälv och Göteborg.

GRUNNE 210

VISNING 11/9 KL. 14:30-

15:00. RING/MAILA FÖR 

ANMÄLAN

BOAREA CA 60 M², 3 RUM.

MÄKLARE KARIN 

BREDEGÅRD 0322-785 53

TOMTAREA 900 M² 

PRIS 1 350 000 KR/BUD.

JORDFALLSVÄGEN 77

BOAREA 96 M², 3 RUM.

VISNING: 14/9 KL 18:00-

18:30 RING/MAILA FÖR 

ANMÄLAN.

MÄKLARE KARIN 

BREDEGÅRD 0322-785 53

TOMTAREA 760 M² 

PRIS 1 925 000 KR/BUD.

NOL - GRUNNE

VILLA - BOHUS


