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GÖTEBORG. Massor av 
mässor har det blivit 
genom åren.

Båtmässan är emel-
lertid det arrangemang 
där Repslagarmu-
seet känner sig mest 
hemma.

Årets upplaga utgör 
den artonde i ordningen.

Doften av tjära leder i år 
besökarna till F-hallen. Där 
finns Repslagarmuseets eld-
själar stationerade sedan i 
fredags kväll. Det var då smy-
ginvigningen av Båtmässan, 
som marknadsförs som den 
mest innehållsrika någonsin, 
ägde rum.

– Det är alltid lika roligt 
att vara på plats i Svenska 
Mässan. Här känner vi oss 
hemma, förklarade musei-
chef Börje Johansson som 
verkligen såg ut att trivas i 
folkvimlet.

Repslagningen med Bernt 
Larsson tilldrar sig alltid ett 
stort intresse. Montern fylls 
snabbt av nyfikna besökare 
som vill uppleva det genuina 
hantverket med egna ögon.

– Båtmässan sponsrar oss 
och vi känner en oerhörd 
tacksamhet över att ges möj-
lighet att få visa upp hur tra-

ditionell repslagning går till. 
Det skapar ett intresse för vår 
verksamhet och de som vill 
veta mera får anledning att 
besöka museet i Älvängen, 
säger Börje Johansson.

På fredgens så kallade 
VIP-kväll höll Föreningen 
Bevara Repslagarbanans 
ordförande, Lars-Gunnar 
Wallin, ett kort välkomst-
tal innan han lämnade över 
ordet till Monica Samuels-
son (S), vice ordförande i 
Kultur- och fritidsnämnden.

– Ni har under snart två 
decennier varit en av Ale 
kommuns absolut främsta 
ambassadörer, konstaterade 
Monica som uttryckte sin 
beundran över medlemmar-
nas engagemang och kun-
skap.

Båtmässan pågår under 
hela den här veckan och 
avslutas inte förrän på 
söndag kväll. Närmare 320 
företag, organisationer och 
myndigheter finns med på 
årets mässa – däribland Rep-
slagarmuseet.

– Ales repslagare har
intagit Båtmässan
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Börje Johansson från Repslagarmuseet hälsade välkommen till Repslagarmuseets monter på Båtmässan. Repslagningen 
tilldrog sig som alltid ett stort intresse.

Lars-Gunnar Wallin, ordförande i Föreningen Bevara Repsla-
garbanan.

Monica Samuelsson, vice Monica Samuelsson, vice 
ordförande i Kultur- och ordförande i Kultur- och 
fritidsnämnden, invig-fritidsnämnden, invig-
ningstalade.ningstalade.

Repslagarmuseet är ett givet inslag på Båtmässan. I år fi nns 
kommunens stolta ambassadörer på plats i F-hallen.

Nya
person- och transportbilar

Nya FORD TRANSIT CUSTOM

BÄTTRE BIL
Nödingevägen 2, Nödinge

Tel: 0303-960 96
www.battrebil.se

Ford Transit Custom
Från 203 000 kr
För omgående leverans

”International Van of the Year 2013”

Till exempel:
UTAN KONTANTINSATS
48 månader
30% restvärde
Att betala: 3 619 kr/mån

20% KONTANT
48 månader
30% restvärde
Att betala: 2 617 kr/mån

Förslagen är exkl moms och administrativa avgifter.

Transit Custom – har klassens bästa bränsleekonomi, mycket tack vare bränslebesparande ECOnetic-tekniker som 
Auto-Start-Stop och Smart Regenerativ Laddning. En bekväm och tålig interiör gör din arbetsdag lättare – speciellt i 
hytten som blir ett mobilt kontor. Även lastutrymmet är bäst i klassen. Och oavsett om du väljer Skåp, Dubbelhytt i 

MP3/iPod- och telefonanslutning. OBS! Bilen på bilden är extrautrustad.

Boka tid för 
demo och 
provköring


