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Tel 0303-24 57 70  
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ÄLVÄNGEN. Cykelin-
tresset är större än 
någonsin.

Det kan Anders 
Adielsson på Älvängens 
Cykel intyga.

– Vi har haft rekord-
mycket att göra och 
allt fler upptäcker 
tjusningen med cykling 
som motionsform.

Det finns den kategori som 
använder cykeln kortare 
sträckor, till affären eller för 
att sitta upp på sadeln och 
bara njuta av en färd i vacker 
natur. Sedan finns det den 
grupp människor som vill 
nyttja cykeln som ett trä-
ningsredskap och eventuellt 
också tävla. För just denna 
växande målgrupp arrange-
rade Älvängens Cykel Vät-
ternträffsdagar i förra veckan.

– Det är en helt ny satsning 
som vi gör. Det är allt fler som 
hänger på cykelvågen och det 
märks om inte annat på an-
mälningarna till Vätternrun-
dan. Av de 18 000 anmäl-
da deltagarna är en tredjedel 
nya cyklister. Så har det sett ut 
under de senaste åren, berät-
tar Anders Adielsson.

På plats i butiken fanns 
Dennis Hansson och John 
Nilsson, före detta proffs-
cyklist, som representerade 
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Vätternträffsdagar i ÄlvängenVätternträffsdagar i Älvängen

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Dennis Hansson och John Nilsson, Crescent respektive Bianchi, gästade Anders Adielsson 
på Älvängens Cykel när denne arrangerade Vätternträffsdagar.

Crescent respektive Bianchi. 
De gav tips och råd till besö-
kare i cykelköpstankar.

– Det är inte så lätt som man 
kan tro att välja rätt cykel. Om 
man ser till en landsvägscy-
kel så finns det sex olika stor-
lekar. Felet som många gör 
är att de köper för stor cykel, 
säger Dennis Hansson.

Den tidiga våren har 
inneburit att försäljningen 
kommit igång rejält redan 
under mars månad.

– Vi har haft fullt upp, in-
tygar Anders Adielsson.

Våren är här och cykeln 
med den!

NÖDINGE. Det blev en 
inspirationsdag utan 
dess like när Ale gym-
nasiums sistaårsele-
ver redovisade sina 
projektarbeten förra 
tisdagen. 

Åhörarna fick ta del 
av många intressanta 
ämnen, inte minst hur 
man tillverkar sin egen 
säckpipa.

Trots att nervositeten 
hängde i luften var det ett 
gäng taggade elever som en 
efter en tog till orda framme 
vid tavlan. Publiken, bestå-
ende av klasskamrater, ettor, 
tvåor och lärare, lyssnade 
spänt när elever från natur-
klasserna höll sina presenta-
tioner.

Projektarbetena påbör-
jades redan förra året, men 
det var i höstas som det körde 
igång på riktigt. Själva eller i 
grupp har de undersökt ett 
specifikt område, gjort egna 
undersökningar, samman-
ställt resultat och fört logg-
bok under hela arbetspro-
cessen. 

En som haft Ale kommun 
som undersökningsområ-

de är Khalid Dzhabrailov, 
som bestämde sig för att ta 
reda på hur mycket koldiox-
id som skulle reduceras om 
busslinjerna 402, 403 och 
Lila Express byttes ut mot 
pendeltåg. 

– Jag tycker att ämnet är 
aktuellt nu när det plane-
ras för pendeltåg. Det svå-
raste och mest tidskrävande 
var att titta i alla tidtabeller 
för att räkna ut antalet resor, 
säger han.

Han kom fram till att man 
skulle kunna bespara miljön 
3800 ton koldioxid från av-
gaser under ett år genom att 
byta ut de tre busslinjerna till 
pendeltåg.

Från koldioxid förflyt-
tades åhörarna snabbt till 
något helt annat – blodgiv-
ning. 

Malin Lundkvist berät-
tade bland annat om varför 
man ska bli blodgivare och 
hur det går till. 

– Det är viktigt att fler ger 
blod eftersom många män-
niskors liv hänger på att det 
finns.

Under arbetets gång 
gjorde hon ett studiebesök 
på laboratoriemedicin på 

Från blodgivning till radioprat
– Blandad kompott när elever redovisade sina projektarbeten

Kungälvs sjukhus.
Samhällsklasserna hade, 

istället för att alla redovisar 
muntligt, gjort en utställ-
ning där de informerade om 
sina projektarbeten. 

Ämnena var spridda och 
besökarna fick med sig kun-
skap om allt från släktforsk-
ning, stress, ätstörningar, 
terrorism och våld mot kvin-
nor till hur man gör sin egen 
barnbok eller radioprogram. 

Adnan Balic och Hardi 
Kalkali hade valt att skriva 
om terrorism i syfte att öka 
kunskapen, vilket i sin tur 
kan bidra till att minska för-
domar. 

Jennie Erlandsson satsa-
de på att rita en egen barn-
bok, ”Flo på skattjakt”. 

– Det är lite som en foto-
bok som jag tryckt upp i tre 

exemplar, säger hon.
Klasskamraten Sofie 

Stenqvist hade gjort ett 
eget radioprogram där hon 
pratar med elever om vad de 
ska göra efter gymnasiet och 
om deras tankar. 

Om Jonatan Corneli-
usson ska göra karriär med 
sin egentillverkade säckpipa 
är ännu oklart, men att hans 
verk blev något av en succé 
var däremot glasklart. 

– Den är gjord av en luft-
madrass, plaströr, ciderflas-
kor och vassrör. 

I Ale gymnasiums cafe-
teria hördes under tisdags-
förmiddagen det välbekan-
ta högtidliga ljudet från en 
säckpipa. Att den var tillver-
kad av en gammal luftma-
drass var faktiskt svårt att tro.

JOHANNA ROOS 

Nebeyu Elias, Adnan Balic, Hardi Kalkali och Robin Larsson 


