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RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR
27-28 APRIL

Öppet
Lördag 10.00 – 15.00
Söndag 11.00 –15.00

Nödinge
Rödjansväg 2,
Tel. 0303-35 09 90

Erbjudandet gäller på reservdelar och tillbehör den 27-28 april. 
Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.

PRISET GÄLLER ETT BEGRÄNSAT ANTAL EVENTBILAR. * Easy Driving gäller vid köp av en ny Chevrolet Spark, Aveo, Cruze, Captiva, Orlando eller Malibu med 
registreringsdatum fr.o.m 1 april 2012. 3 års fri service med Easy Driving gäller i 3 år eller upp till 4500 mil. Fria hjulskiften gäller vid köp av vinterdäck i samband 
med bilköpet. Chevrolet Cruze Kombi 1,6 LT. Bränsleförbrukning vid blandad körning 7,9 l/100 km och C02-utsläpp 208 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. Mer 
info på www.chevrolet.se. Reservation för mellanförsäljning.

CHEVROLET CRUZE 1.6 LT, KOMBI årsmodell -13

Filaregatan 7, Kungälv, 0303-20 86 00  Månd–Fred 9–18, Lörd 11–15  kongahallabil.se

CRUZE Alltid med

Vårerbjudande på familjefavoriten!

3 ÅRS FRI SERVICE, 3 ÅRS VÄGASSISTANS, 3 ÅRS FRIA 
HJULSKIFTEN, 3 ÅRS NYBILSGARANTI, FRI LÅNEBIL VID 
SERVICE OCH DYGNET RUNT SUPPORT!*

NU 149.900 KR
AC, RADIO MP3, PARKERINGSASSISTANS, FARTHÅLLARE, ELHISSAR FRAM OCH BAK M M.

ORD PRIS 174.900 KR
METALLIC TILLÄGG 5.000 KR

Inkommer i slutet av maj!
CHEVROLET CAMARO, DEN IKONISKA 
MUSKELBILEN SOM TAR PRESTANDA TILL 
EN HELT NY NIVÅ, MED SIN 6,2 LITERS V8. 
PRIS FRÅN 387.000 KR. VÄLKOMMEN!

Ett säkert vårtecken för alla stråkelever i Ale är det tradi-
tionella stråklägret som stråkpedagogerna på Ale Kultur-
skola brukar anordna. Denna sena vår var inget undantag. 
Helgen den 13-14 april samlades 30 förväntansfulla fi ol- och 
celloelever på Sjöviksgården vid sjön Mjörn för att spela och 
träffa nya stråkkompisar. Lektionerna varvades med lek och 
poängpromenad. Nytt för i år var att stråkeleverna även 
fi ck prova på sång. Lägret avslutades på söndagen, då eleverna 
fi ck visa vad de lärt sig i en bejublad avslutningskonsert.

Stråkläger på SjöviksgårdenStråkläger på Sjöviksgården

NÖDINGE. Den nerkylda bou-
lebanan är nu ”avfrostad” och 
PRO-medlemmarna fick åter 
möjlighet att utmana varandra 
efter det långa vinteruppehål-
let. Undrar om inte alla med-
verkande kände sig som vinnare 
denna dag. 

Bouleledaren, Gert Anders-

son, var kanske inte helt nöjd 
med banans status, men det får 
fixas efter hand. Kloten rullade 
inte alltid som de deltagande 
spelarna hade tänkt sig, men 
vänta bara så ska vi få se på bou-
lespel. 

Övriga PRO-medlemmar 
önskar lycka till!         Rune Dahl

Boulekloten har åter börjat rulla i Nödinge.

Äntligen rullar boulekloten igen

Först ut med en mässa i 
nybyggda Estrads foajé är 
P-länets Slöjdare.

Helgen den 27 och 28 april 
arrangeras där en stor Slöjd-
mässa. 

På plats finns ett femtiotal 
utställare från föreningen. 

P-länets slöjdare har i 
många år haft en mässa i Solle-
brunn under Allhelgonahelgen 
och denna kommer att fort-
sätta som vanligt. 

Man tänker i år göra ett 
försök med en vårmässa och 
passade på, nu när det finns en 
bra lokal i Estrad, med ett cen-
tralt läge i Alingsås.

Det är en mängd olika slöjd 
som erbjuds. Där kommer 
bland annat att finnas textil, 
stickat, skinn, tovat, ullplädar, 
keramik, smycken, glas, träar-
beten, silverarbeten, mattor, 
halmslöjd med mera.

Förhoppningen är att även 
denna mässa skall bli minst lika 
publik-tilldragande som den i 
Sollebrunn. 

P-länets slöjdare, är en för-
ening som organiserar slöjdare 
som bor inom gamla P-läns 
gränser. I dag har föreningen 
160 medlemmar.

Föreningens mässor har ett 
rykte om sig att alltid ha slöjd 
av mycket hög kvalitet. 

Nu hoppas man att inte bara 
Alingsåsare utan även tillre-
sande från Borås, Herrljunga, 
Trollhättan, Ale och Lerum
.                               ❐❐❐

Slöjdmässa 
i Estrad


