
GÖTEBORG. Årets Båt-
mässa är invigd.

På plats, minst lika 
självklara som de skryt-
samma lyxbåtarna, är 
Repslagarmuseet från 
Älvängen.

– I år försöker vi mark-
nadsföra museet och 
repslagarbanan extra 
mycket, säger museichef 
Börje Johansson. 

Repslagarmuseet passade på 
att under fredagens VIP-kväll 
uppmärksamma Tore Strand, 
vd vid det stora norska repsla-
geriet Timm.

– Vi har valt att utse Tore 
Strand till hedersmedlem i för-
eningen Bevara Repslagarba-
nan för hans generösa insatser, 
då han bland annat har skänkt 
oss dukt- och repslagningsma-
skiner som kompletterar vår 
produktionslinje från 1960-
talet som vi just nu bygger upp, 
berättar Börje Johansson.  

I samband med Carlmarks 
konkurs 2004 träffade fören-
ingens styrelse Tore Strand, 
vars företag ropade in ett fler-
tal maskiner på auktionen. Han 
lovade då att de en dag skulle få 
återvända till museet i Älväng-
en. Den dagen har nu kommit 
och Strand betalade till och 
med frakten från Slovakien, där 
de har tjänstgjort en tid.

Vice ordförande i förening-
en, Hugo Wallberg, hälsa-
de välkommen och kommu-
nalråd Mikael Berglund (M) 
berömde i sitt tal repslagar-
nas arbete med att marknads-
föra Ale kommun. Båtmässan 
pågår till söndag 13 februari.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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VÅRA ÖPPETIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22

VARMT
VÄLKOMNA!

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

Lika givna som Båtmässan själv

Exponeringen på nätet blir allt viktigare.
Att alltid vara sökbar och att ge kunderna chansen till 
nödvändig information om ditt företag är ett måste. 

Är hemsidan gammal och tråkig, eller har du kanske inte 
skaffat någon?

Sedan årsskiftet har Alekuriren en lokal IT-avdelning som 
snabbt och enkelt producerar en hemsida efter dina 

önskemål. Vår prisidé: 4 900:- (startsida + 4 undersidor).
Har du redan en hemsida som behöver utvecklas hjälper vi 

gärna till. Du kanske vill ha en film om företagets unika 
verksamhet på hemsidan?

Lösningen hittar du på www.alekuriren.se

Kontakta gärna våra webbutvecklare redan idag.

Adam Eriksson
0303-333 734

Emil Lindén   
0303-333 736

Björn Amneskog
0303-333 732

Hemsida?
– Vi hjälper dig! - Snabbt och enkelt! –

Föreningen Bevara Repslagarbanan presenterade och uppvaktade sin senaste hedersmedlem. 
Det blev verkställande direktören för det stora norska repslageriet Timm, Tore Strand, som 
hade äran att mottaga diplom och en vacker knoptavla av Börje Johansson och Bernt Lars-
son.

Flottans Män från Göteborg bjöd på musikalisk underhåll-
ning.


