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Vi bygger nyttvaruhus i Stora Viken, Bohus vid E45Premiär 27/2 2013

4000 kvm varuhus

Leksaker

Eget café

Stort
urval

Gardinlängd

50:-
Sovtäcken

99:-
Sovkuddar

3990

STOR AVDELNING HEMTEXTILIER

249:-/set 3990

3990

Från 25/27 

Thermoleggings

45x45

7990

60x45

99:-

40x40

4990
/set

Stolsdynor

Lyktor

från

REGNSTÄLL
Fleecefodrade

Stl från 80 till 130

Strumpor

5-pack

99:-
3-pack

Fyllda
kuddar

Gäller 4/10 -12. 
Etablerat 1973. För mer info:
www.interkakel.com

HELKVÄLL HOS INTERKAKEL

VI HJÄLPER DIG FRÅN START TILL MÅL

FÖR VARJE 10 000:– DU HANDLAR FÖR FÅR DU 
1500:– I RABATT! 

Erbjudandet gäller köp under kvällen samt 30 dagar från 
lämnad offert efter kundmöte bokat under kvällen. 

Gäller ordinariepriser och vid nybeställning.
För kontaktuppgifter vänligen besök www.interkakel.com

DEN 4 OKTOBER KL. 18 – 21 
har vi kvällsöppet i våra butiker. Kom in till oss så 
hjälper vi dig med inspiration och personlig service. 

Tag med en enkel skiss 
Boka möte under kvällen för personlig konsultation vid ett 
senare tillfälle
Vi hjälper dig under mötet med val av kakel och klinkers
 samt inredning och 3D-ritning av ditt badrum, kostnadsfritt!

Vi är din totalentreprenör, du slipper ta hand om
kontakter, tidsplanering och logistik, vi gör det åt dig!

GRÖNNÄS. Tanken på 
att bygga ett ridhus 
har Bethine Levin haft 
ända sedan hon star-
tade Stall Alfhem för 
23 år sedan. 

Nu har visionen 
blivit verklighet och 
dessutom har stallet 
fått tillökning med två 
spanska hästar.

Regn, snö och kyla är inte 
längre något som ryttarna 
behöver ta hänsyn till. Nu 
kan de rida under tak året om 
i det 1200 kvadratmeter stora 
ridhuset. Det mjuka under-
laget, som består av tvättad 
havssand med olika sorts 
fibrer, är skonsamt att rida 
på och från fönstergluggarna 
uppe vid taket sipprar sol-
ljuset ner på den nyspikade 
träsargen som håller på att 
målas vit. 

– Det känns jätteroligt 
att det äntligen snart är helt 
klart. Nu ser vi framåt att 
kunna rida inomhus i vinter, 
säger Bethine Levin, Stall 
Alfhems ägare och grundare.

Hon är utbildad ridlärare 
och C-tränare i dressyr och 
erbjuder skräddarsydd rid-
undervisning med egen häst 
eller på någon av ridskolans 
hästar, individuellt eller i 

grupper om max tre ryttare. 
De flesta elever kommer 

just nu från Göteborg och 
jag hade gärna velat att fler 
från Ale och Lilla Edet hit-
tade hit.

Introducerar WE
Stort fokus ligger på dressyr-
ridning, men just nu håller 
hon även på att introducera 
en förhållandevis ny gren 
inom ridsport – Working 
Equitation, mer känd som 
WE. 

Den bygger på dressyrens 
grunder där man på ett lek-
fullt sätt gör dressyrarbetet 
roligare. Samspelet med 
hästen, noggrannhet, lydnad 
och teknisk skicklighet beto-
nas samtidigt som det även 
ingår fart och fläkt. 

– Ännu är det inte så 
många som sysslar med WE i 
Sverige och det är kul att vara 
bland de första som intro-

ducerar grenen i Ale, säger 
Bethine Levin

Söndagen den 7 oktober 
kommer det att anordnas en 
kostnadsfri ”WE-clinic” på 
Stall Alfhem och alla som vill 
är välkomna att anmäla sig. I 
oktober åker Bethines dotter 
Jasmine Levin Andersson 
till Portugal för att bland 
annat träna just WE för 
den välkända tränaren Joao 
Lynce.

Inte nog med att ha byggt 
både ridhus, utomhuspad-
dock och skrittmaskin har 
Bethine även köpt in två nya 
vackra spanska PRE-hästar.

Förändringens vind blåser 
över ridanläggningen mitt i 
idylliska Grönnäs och dess 
ägare kan inte vara mer än 
nöjd nu när hon äntligen 
skridit till verket med sina 
planer.

Visioner i hamnhamn
– Nybyggt ridhus 
och fl er hästar 
på Stall Alfhem

Bethine Levin och dottern Jasmine Levin Andersson med 
den spanska hästen Caracol i det nya ridhuset.
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Johanna Roos
johanna@alekuriren.se


