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ÄLVÄNGEN. Inget kunde 
stoppa eleverna från 
Älvängenskolan och 
Madenskolan.

Trots ett ruskoväder 
av värsta sort genom-
fördes Skoljoggen som 
planerat i tisdags.

– Man blir bara lite 
blöt, konstaterade 
Alfred och gjorde sig 
beredd på startlinjen.

Det regnade på både läng-
den och tvären när eleverna 
från Älvängen genomförde 
Skoljoggen i tisdags förmid-
dag. Som vanligt skedde upp-
värmning till musik innan 
barnen skickades iväg klassvis 
på en runda i Madenområdet.

Det är Skolidrottsförbun-
det som arrangerar Skoljog-
gen. Detta var 29:e gången 
i ordningen. Skoljoggen är 
Sveriges största motionslopp 
med över en halv miljon del-
tagare.

I samband med Skoljog-
gen samlades en frivillig 
springslant in till Barncan-
cerfonden.

– Det är kul att få röra på 
sig och det spelar inte så stor 
roll att det regnar och blåser. 
Man får springa sig varm, 
förklarade Daniel.

Efter avslutad jog-
gingrunda väntade förfrisk-
ningar i form av dricka och 
banan.

Precis som många andra skolor i landet deltog Alboskolan 
i Skoljoggen. Uppvärmning skedde tillsammans med Lena 
Rhodén Andersson och sedan var skepplandabarnen redo 
att avverka den på förhand angivna sträckan.

Foto: Per Rehnlund

Skoljoggen på Alboskolan

Skoljoggen trots regn och rusk

I BLÖTAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Gemensam uppvärmning inför Skoljoggen.

Daniel, Alfred och Christoffer gör sig redo för start.

Regn och blåst hindrade inte eleverna från att springa Skol-
joggen.

Starten för Skoljoggen skedde bakom Älvängens kulturhus.

SKOLJOGGEN

• Alla kan delta
• Bidrar till god hälsa
• Lockar till fysisk aktivitet
• Stärker gemenskapen i skolan
• Skapar folkrörelse
• Uppmärksammar och skapar 
engagemang kring vissa utsatta 
grupper, i år barn med cancer.

ÄLVÄNGEN. I skönt höst-
väder arrangerades Repsla-
gardagen i lördags. Aktivi-
teter skedde såväl invändigt 
som på gårdsplanen utanför 
entrén till Repslagarmuseet. 
På repslagarbanan stod hant-
verkarna uppradade och be-
sökarna kunde köpa alltifrån 
slöjdprodukter till smides-
ting. Naturligtvis demonstre-
rades också repslagning med 

Bernt Larsson i huvudrol-
len. Vidare fanns förening-
en Västgötalin på plats i en 
av byggnaderna för att visa sin 
vackra produktion. 

I samband med Repslagar-
dagen fanns möjlighet att be-
vittna jubileumsutställningen 
av Surte Fotoklubb, som hade 
representanter på plats i Rep-
slagarmuseet.

JONAS ANDERSSON

Repslagardagen 
firades i Älvängen

Ett 50-tal hantverkare medverkade på Repslagardagen.

Ved, sol och pellets i drift!
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Välkommen på visning!
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Torsdag 29/9 kl 14-19

Truckgatan 2, 442 40 Kungälv, Tel 0303-92145

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär
ÖPPETTIDER: Vardagar 9-18 • Lördagar stängt under sommaren.

Trollhättevägen 18 • Kungälv

Tel. 0303-620 00 • Bilförs. 0303-620 10        www.bilab.se

Lars
Borg

0303-620 76

Mikael
Nilsson

0303-620 17

Emil
Runfelt

0303-620 18

Kontakta våra Audi-säljare

Niklas
Johansson

0303-620 56

Daniel
Svennemar

0303-620 57

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.

Skattefri 
i 5 år!

Peter Hyltén-
Cavallius

0303-620 16

Patrik
Carmichael

0303-620 19

Kontakta våra VW-säljare                               Transportbilssäljare

Bränsleförbrukning blandad körning 4,2–5,9 l/100 km. CO
2
-utsläpp blandad körning 89–139 g/km. Uppfyller EU5. 

Polo. En helt ny klass.
137.900 kr

OMGÅENDE
LEVERANS!

nu
Ord pris 163.300 kr

MASTERPAKET INGÅR!


