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30-50%
Esprit, Triumph, Olé, Tasty, Signature, 

Ted Nicol, Kaffe & Cream, Ze-Ze

DAMKLÄDER

MASSOR AV UTVALDA KVALITETS- 
OCH  MÄRKESKLÄDER REAS UT! 

DAM-, HERR OCH UNGDOMSKLÄDER.

Boomerang, Dahlin, Melka, Oscar Jacobson, 
Park Lane, Jack & Jones, Selected

HERRKLÄDER

ÄLVÄNGEN • Tel. 0303-74 60 12

ÖPPETTIDER UNDER REAN 
TORSDAG 9-19, FREDAG 9-18 

LÖRDAG 9-14

VI HAR ÖPPET
HELA SOMMAREN!

Ha en skön sommar!

sommar-
rean
börjar torsdag 28/6

JEANSREA

SKEPPLANDA. Elever 
från Garnvindeskolan 
fick åka med på premi-
ärtur på den nybyggda 
vägen mellan Älvängen 
och Grönnäs. 

Genom ett temaar-
bete fick de följa med 
på upptäcktsfärd med 
Trafikverket.

Arbetet, som eleverna gjort 
på fritids under våren, hand-
lar om utbyggnaden av E45. 

– Mycket har handlat om 

vilka olika yrkesgrupper som 
är inblandade i ett vägbygge. 
De har bland annat fått rita 
en stor bild av ett bygge på 
väggen, berättar Mia Cor-
neliusson, fritidspedagog.

Bussresan som barnen 
fick åka med på i onsdags 
gick längs vägar som fortfa-
rande är avspärrade för all-
mänheten. Bland annat fick 
de åka premiärturen mellan 
Älvängen och Grönnäs och 
mitt emot motell Göta älv 
fick de följa det spännande 

arbetet som pågår innanför 
staketet. 

– En sådan har jag hemma, 
fast en leksak, utbrast en av 
eleverna och pekade på en av 
grävmaskinerna. 

Trafikverket, som hade 
representanter med som 
guider på bussen, bjöd elev-
erna på resan som en rolig 
avslutning på ett aktuellt 
temaarbete. 

På nya vägar
– Garnvinde-elever på spännande busstur

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

”En sådan har jag hemma, fast en leksak” utbrast en av eleverna och pekade på en av gräv-
maskinerna. På en lång rad längs staketet kunde barnen följa vad som hände nere vid väg-
bygget.

Reflexvästar och hjälmar fick eleverna låna av trafikverket.Reflexvästar och hjälmar fick eleverna låna av trafikverket.

Nu välkomnar vi 
Jennie till oss på

ÄLVÄNGENS FRISÖRTEAM
tel. 0303-74 64 71

Kapellvägen 3, Älvängen • 0303-74 64 71
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Samtidigt vill vi passa på att 

önska alla våra kunder
trevlig sommar!

Ps. vi har öppet hela sommaren


