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ÄLVÄNGEN. På repsla-
garmuseet slogs rep 
och på Glasbruksmu-
seet slogs rekord.

Glasmålningen i 
Surte lockade sam-
manlagt 200 personer 
under dagarna två.

– Rena rama kala-
baliken, konstaterade 
ledaren Joan Wangel.

Inte en lovvecka passerar 
utan att Repslagarmuseet 
och Glasbruksmuseet bjuder 
in till sina traditionella hant-
verksaktiviteter. Sportlovet 
utgjorde inget undantag. 

Tisdag och onsdag erbjöds 
glasmålning och torsdag-
fredag var det repslagning 
för dem som önskade.

– Vi brukar ha många 
barn på besök, men den här 
gången var det rekord. Vissa 
vände i dörren då det inte 
fanns platser kvar, berättar 
Joan Wangel.

– Det är jättekul att barnen 
vill komma till oss och alla 
tycker det är mycket nöje för 
en liten slant.

Bernt Larsson höll sin 
vana trogen i trådarna för 
repslagningen i Älvängen. 
Kön av barn ringlade sig 

etydligt längre än det rep 
som deltagarna fick tillverka 
och ta med sig hem.

– En del är förstagångs-
besökare, andra har varit här 
tidigare. För oss är detta ett 
utmärkt sätt att sätta Rep-
slagarmuseet på kartan och 
få visa upp vår verksamhet, 
säger Bernt Larsson.

Som alltid under lovda-
garna stod fikabordet uppdu-
kat varför barnen efter avslu-
tad aktivitet kunde njuta av 
saft och bulle.
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Det är vi som 
är Axelssons!

Trivsamt och välplanerat hus 
med hörntomt!

Trivsamt planerad enplansvilla med källare i populära 
Älvängen. Tillbyggd och praktisk entrédel. Nytt IKEA-
kök från 2012. Enkel och bekväm drift genom luft/
vattenvärmepump. Hel källare med både allrum
och sovrum samt plats för förvaring. En perfekt 
familjevilla som ska ses på plats! 86+86 kvm kvm. 

Pris 2.495.000:- som utgångspris
Visas 24/2. Adress Nytorpsvägen 13.
Henrik Kjellberg 0727-316 360.

1:an som du får plats i!

Rejäl, rymlig 1:a med mycket förvaringsmöjligheter. 
Fint skick och väldigt bra planlösning - här får du plats! 
Modern hall, rymligt badrum, kök med serveringsbänk 
och vardagsrum du kan dela av för dubbelsäng om

nära pendeln (15 min till GBG). Välkommen hit! Vån. 3/3. 
44,5 kvm. Avg. 2.586:- 

Pris 455.000:- som utgångspris. Ring för visning. 
Adress Alkalievägen 9A.

Bästa läget!

Vacker villa i enskilt läge med härlig utsikt över Älvdalen 
och skogen inpå knuten men ändå nära centrum. Fem 
sovrum, uterum och ett stort dubbelgarage på 70 kvm. 
Byggt 1997 med Legalett grundsystem för fuktkontroll 
och golvvärme. Braskamin. Låg driftskostnad. Måste 
ses! Välkommen! 153 kvm. 

Pris 2.690.000:- som utgångspris.
OBS! Visas ons 20/2. Adress Högstorp 245.

Älvängen

Älvängen
Bohus

Repslagning i Älvängen är en återkommande lovaktivitet som lockar många barn till museet. 
Även glasmålningen i Surte blev en succé med sammanlagt 200 besökare under dagarna 
två.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Det slogs både rep och rekord

BOHUS. En hotellvecka, 
3-10 mars, på Teneriffa 
för två personer.

Arto Lassuri nappade 
på dealen som Non 
Stop Holidays erbjöd.

– Jag var dum som 
gick på det, inget kan 
vara så billigt. Nu vill 
jag varna andra från att 
göra samma misstag.

Resan till Teneriffa bokade 
Arto Lassuri via en så kallad 
deal på nätet. En vecka för två 
personer på Teneriffa (Playa 
de las Americas) för endast 
1 300 kronor kunde han inte 
motstå.

– En av anledningarna 
till att jag köpte resan var att 
jag kände till hotellet sedan 
innan, ett fyrstjärnigt sådant 
med takterass, swimmingpool 
och jacuzzi.

Dealen köpte Arto Lassuri 
i december och fick omgå-
ende en bekräftelse från Non 
Stop Holidays där bolaget 
också förkunnande att det 
skulle komma en fullständig 
dokumentation 4-6 veckor 
före avresan.

– Jag började ana att allt 
inte stod rätt till när jag 
ringde direkt till hotellet och 
de saknade bokningar från 
Non Stop Holidays. Jag ville 

nämligen försäkra mig om 
ett rum på översta våningen. 
Ännu mer fundersam blev jag 
när hotellet sade att de aldrig 
hade hört talas om just denna 
resebyrå.

Arto Lassuri tog kontakt 
med företaget som förmed-
lat dealen. De förklarade att 
köpet gått igenom och att 
Arto skulle avvakta besked.

– Den sista januari fick jag 
ett mail från Non Stop Holi-
days där de förklarade att jag 
skulle vara glad över köpet. I 
mailet framkom det också att 
de inte kunde erbjuda plats 
på det angivna hotellet utan 
istället erbjöd de en resa till en 
annan ort.

– Det är ju helt befängt! 
En annan ort? Det kan ju 
vara Köpenhamn, Kairo eller 
Wien, vad vet jag? Flygresan 
till Teneriffa var redan bokad 

och betald varför jag mailade 
tillbaka att samma ort men ett 
annat hotell var okej.

Önskemålet har inte infri-
ats och med bara ett par 
veckor kvar till det som var 
tänkt att bli en drömresa för 
Arto och hans fru vet han inte 
vad som kommer att hända.

– Förhoppningsvis får jag 
pengarna tillbaka, men det 
vet jag inte. Kanske blir det 
till att boka ett hotell på egen 
hand annars är väl alternati-
vet skridskoåkning hemma på 
Surtesjön, säger Arto Lassuri 
som försöker se det komiska i 
allt elände.

– Det är säkert många som 
har råkat ut för samma bittra 
öde och därför vill jag nu 
varna andra från att boka rese-
deals med Non Stop Holi-
days, avslutar Arto Lassuri.

JONAS ANDERSSON

Blåst på konfekten! Arto Lassuri bokade en resa till Teneriffa 
för två personer genom en deal där Non Stop Holidays stod 
som avsändare. Nu ser det inte ut att bli någon resa till vär-
men utan istället kan det bli skridskoåkning på Surtesjön. 

– Dealen 
var en bluff

Lurad på sin drömsemester


