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Bordsbeställning, 0303-109 70   
 Torget 2, 442 31 Kungälv   

info@farshatt.se  www.farshatt.se

Grand fi nale!

På scen: NO TJAFS
Dj Tompa & Pierre

Dags för sommarens sista trubadurkväll på Kastanje-
bryggan. Fredagen den 31 augusti. Passa på att njuta av mat 
och dryck. Och glöm inte boka bord för att försäkra dig om 
de bästa platserna vid älvkanten!

BUGGA I ALAFORS
    Medborgarhuset

Startar Torsdag 
13 september
Nybörjare 18.30-19.45

 Fortsättn. 19.30-21.00

Torsdagar, 10 ggr - 50:-/kväll. Alternativt 400:-/termin              

SE ÄVEN ANNONS LÄNGRE BAK I TIDNINGEN!

www.magnusuggla.nu     www.livenation.se     www.nojet.se

Fredag 24/8 Stenungsund
Stenungsbaden Concert Arena

Biljetter: Ticnet.se 077-170 70 70, via ATG- och Ticnetombud 
samt Stenungsunds Turistbyrå 0303-83327

SUPPORT: 

GÖTEBORG. När Repsla-
garmuseet fick inbjudan till 
Kulturkalaset var det ganska 
naturligt att vi tackade ja. 
Det är en tradition som vi 
vill bevara och som påbör-
jades i mitten av 90-talet. 
Under den här tiden har vi 
mött tusentals människor av 
olika slag som visat ett stort 
intresse för vårt hantverk. 
Vi har även försökt att vara 
goda ambassadörer för Ale 
kommun, Göteborg och 
regionen.

Under åren har vi varit på 
ett flertal platser i Göteborg. 
Den sista tiden har återfun-
nits vid Stenpiren tillsam-
mans med Ostindiefararen 
Götheborg. Det känns bra 
att visa hennes rigg och 
berätta att det är tillverkat på 
Repslagarbanan i Älvängen 
samt visa hur det tillverkades 
under 1700-talet.

Det här hade vi inte 
kunnat göra om inte frivil-
liga och folk som är knutna 
till vårt museum ställt upp. 
Vi är mycket tacksamma för 
att Lilian och Ola ställer 
upp och hjälper oss. De bor 
i Hälsingland, cirka hundra 
mil härifrån.

Under Kulturkalaset har 
knutits flera nya kontak-
ter och vi har träffat många 
intressanta människor. Det 
finns mycket att berätta, men 
vi hoppas att våra bilder säger 
mer.

Kurt Flodin

ALAFORS. Nu på lördag 
den 25 augusti slås 
portarna upp för ännu 
en festkväll i Furulund-
sparken. 

Denna gång står 
Mange Makers och DJ-
duon Nordin & Weglin 
för dansmusiken.
Som arrangörer står Ahlafors 
IF:s herrlag och förutsatt att 
inte regnet öser ner vågar de 
hoppas på åtminstone 500 be-
sökare.

Om man i våras riktade sig 
till en mer mogen publik då 
Streaplers fick klackarna att 
slå i taket vänder man sig nu 
till den yngre publiken, även 
om alla är välkomna. 

Josefin Nordin från 
Älvängen och Vicktoria 
Weglin från Ryd kommer 
att ge järnet bakom mixer-
bordet. Dessutom kommer 
Stockholmsgruppen Mange 
Makers att finnas på plats för 
att lyfta partyt med sin popu-
lära electrohouse.  

Gruppen som bildades 
2011 gjorde rejäl succé med 
sommarplågan ”Fest hos 
Mange” och därefter ”Mange 
bjuder”, som båda sålt dubbel 
platina. 

JOHANNA ROOS

Mange Makers gästar Ale
– Fullt ös utlovas i Furulundsparken på lördag

Stockholmsgruppen Mange Makers består av Peter Balazs (Bacall), Max Christensson, Max 
Henriksson och Didde Rastbäck.

Stöd Astma- och Allergiförbundets
Barnallergifond Pg 90 09 06-9

Repslagarmuseet 
fanns med på 
Kulturkalaset

Framtidens repslagare? Josef och Arvid visar sina färdigheter.Framtidens repslagare? Josef och Arvid visar sina färdigheter.

Många nyfikna besökare Många nyfikna besökare 
kom till Repslagarmuseets kom till Repslagarmuseets 
monter.monter.

KYOKUSHIN KARATE 
KNOCK DOWN

NYbörjarstart
Aug/sept 2012

För dig som vill träna kondition, styrka 
och smidighet i kombination med 
respekt, disciplin och ödmjukhet

INTAGNING HELA SEPTEMBER
Plats: Nolskolans gymnastiksal
Vuxna (från 13 år) nybörjare
21 aug 19:15. Intagning tisdag
och torsdag (hela terminen)

Barn och ungdom (8-12 år)
nybörjare 28 aug 18:00. Intagning
tisdag och onsdag september ut
Klädsel: träningsbyxor och t-shirt
Frågor: fredrik@alekarate.com
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