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Passa på under Älvängennatta!
Gäller 25/10 kl 19.00-22.00. Reservation för slutförsäljning. Max en vara 

av varje per kund.

Ord pris 299:-

Ord pris 349:-

Ord pris 499:-

VARD 10 - 18 (LUNCH 11.45 - 13), LÖRD 9 - 13

Göteborgsvägen 84, ÄLVÄNGEN TEL 0303-74 86 60

WWW.ALERADIOTV.SE

Panasonic KX-TG1611EG-K
Trådlös telefon med 
nummerpresentatör och 
telefonbok. 2 års garanti!

Panasonic KX-TG1612EG-K
Trådlös telefon med dubbla handenheter och ladd-stationer. 

Nummerpresentatör och telefonbok. 2 års garanti!

NOKIA 100
Mycket lättanvänd mobil, 

Stora knappar, färgdisplay, 
bra ljud, 2 års garanti!

SanDisk Cruzer Blade  USB minne
Litet och smidigt  USB-minne av hög 
kvalité.

119:-

4 GB 49:-
Ord pris 99:-

8 GB 69:-
Ord pris 149:-

16 GB 99:-
Ord pris 199:-

279:-

199:-

Sverige
- Ett skatteparadis?

Planeringsåtgärder för fåmansföretagare

Handelsbanken i Ale har bjudit in
Beatrice Hultman och Anders Larsson 

samt auktoriserade revisorn  Rune Attsell 
från revisionsbyrån Grant Thornton.

Fars Hatt, Kungälv
onsdag 14 november 

kl 07.30-09.00
Vi bjuder på kaffe och frukostfralla!

Anmälan senast fredag 9 november till 
alvangen@handelsbanken.se eller på 0303-33 48 50

ÄLVÄNGEN • ALE TORG • SURTE

ÄLVÄNGEN. För ett tag 
sedan fi ck eleverna i 
årskurs 1 och 2 på Älv-
ängenskolan ett brev 
från tidningen.

Redaktionen undrade 
om barnen kunde ta 
reda på vem den förvir-
rade kvinnan var som 
uppehöll sig vid Ran-
neberget.

I tisdags gjorde 
eleverna slag i saken 
och träffade Birna som 
sade sig tillhöra Mixi-
folket.
Det var med lätta ben och 
spänd förväntan som elev-
erna i årskurs 1A och 2A från 
Älvängenskolan på tisdags-
morgonen cyklade iväg med 
destination Ranneberget. 
Ganska snart träffade barnen 
den kvinna de sökte. Birna, 
som betyder björnhona, hade 
slagit läger i väntan på sitt 

folk. Hon tillhör Mixifolket 
och flyr ifrån Gautigoterna.

På plats i skogen samta-
lade eleverna med Birna, som 
lärde dem att spinna. Ska 
man överleva vintern gäller 
det nämligen att kunna göra 
sina egna filtar. Birnas pack-
ning innehöll också andra 
intressanta föremål. Det blev 
till att laga mat över öppen 
eld, gjort på godsaker från 
naturen. Äpple, blåbär och 
hallon fick mätta hungrande 
magar.

Vidare fick eleverna prova 
på att göra gammaldags 
smycken, utföra lekar i form 
av hästsko- och varpkast-
ning. En grupp fick dess-
utom ge sig iväg högst upp 
på Ranneberget för att speja 
efter fiender.

– Detta är ett SO-tema 
där vi har fokus på Älvängen 
förr i tiden. Vi har fått pengar 

från Ale kommuns så kallade 
innovationspott. Detta är 
uppstarten på projektet och 
nästa steg blir att utforska 
fornminnen från Älvängen, 
berättar lärare Anna Larson.

Med fokus på Älvägen förr i tiden
Matlagning över öppen eld.

Temadagen innehöll också 
lek, här i form av hästsko-
kastning.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Göteborgsvägen  •  Älvängen  •   0303 - 74 60 76

ÄLVÄNGENNATTA!
TORSDAG 25 OKTOBER

Gäller hela sortimentet!
(Gäller ej beställningsvaror)

KL 19-20 10% RABATT

KL 20-21 15% RABATT

KL 21-22 20% RABATT


