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Metallic tillägg
5 000 kr

Bränsleförbrukning blandad körning 5,1 – 5,3 liter/100 km. CO2-utsläpp 119 – 124 g/km. Kan ej kombineras med avtagbar dragkrok. *Kompletteras med en telefonspecifi k adapter från Volkswagen Tillbehör. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62015 
www.bilab.se

Obs! Begränsat antal bilar.

Läs mer på www.deromemarkbostad.se

SKEPPLANDA. Sagolikt 
vackert!

Superlativen var 
många efter Mats 
Anderssons makalösa 
bildvisning i Skepplan-
da bygdegård.

Medlemmarna i SPF 
Skepplanda-Hålanda 
fi ck se foton från både 
när och fjärran.

Att Mats Anderssons bildvis-
ning skulle bli något alldeles 
extra kom inte som någon 
överraskning. Han har tidi-
gare besökt SPF Skepplanda-
Hålanda och i torsdags efter-
middag var det dags igen.

Uppslutningen var i vanlig 
ordning väldigt god och 
långt över 100 personer räk-
nades in i lokalen. När alla 
hade satt sig till rätta släcktes 
ljuset och blickarna riktades 
mot den stora vita duken där 
bilderna så småningom skulle 
komma att avlösa varandra. 
Mats, som är hemmahörande 
i Sollebrunn, berättade med 
inlevelse och säregen dialekt 
om varje bild.

Församlingen togs med 
på en resa som spände från 
Koberg till självaste djung-

eln. Grävlingar, vildsvin, 
dovhjortar och annat vilt 
hade Mats lyckats föreviga 
på ett mästerligt sätt. Det 
var också intressant att se 
och höra berättelserna från 
Norrland och bekantskapen 
med samerna.

– Det började med fågel-
skådning och sedan blev det 
fotografering. Jag har varit 
ute i skog och mark hela mitt 
liv och älskar naturen. Jag 
fotograferar mycket hem-

omkring, samtidigt som det 
brukar bli en och annan resa 
till norra Sverige. Jag åker 
mer än gärna till fjällen.

Vilken vore drömbilden 
för dig?

– Att få träffa och ta bilder 
på de vilda gorillorna i Afri-
kas djungel vore helt klart en 
dröm.

Efter den uppskattade 
bildvisningen avnjöts kaffe 
och smörgås.

JONAS ANDERSSON

BOHUS. Fingertopps-
känsla, tålamod och 
kreativitet.

Tre egenskaper som 
är bra att ha om man 
gillar glasfusing.

Laila Andersson, 
Ann-Britt Molin och 
Astrid Prammefors 
ångrar inte för en 
sekund att de gick med 
i PRO Surte-Bohus 
studiecirkel.

Varje onsdagsförmiddag 
träffas gänget på Bohus ser-
vicehus. Under ledning av 
Doris Hellman får pensio-
närerna lära sig grunderna i 
glasfusing.

– Vi blev tipsade av våra 
kompisar i PRO som varit 
här tidigare och gjort en 
massa fina smycken. Dess-
utom kände vi till Doris från 
sittgympan som hon också 
håller i. Doris är en riktig 
eldsjäl och duktig i det som 
hon företar sig, förklarar 
Astrid.

När lokaltidningen 
kommer på besök är kurs-
deltagarna i full gång med att 
tillverka smycken, alltifrån 
armband till ringar och hals-
band.

– Man vet aldrig hur slut-
resultatet blir. Det kan hända 
saker i ugnen som inte går att 
förutse, säger Laila.

Den konstnärliga ådran 
har damerna gemensamt. De 
trivs i varandras sällskap och 
längtar till onsdagarna.

– Den sociala biten är 

minst lika viktig, säger Ann-
Britt.

Glasfusing är långt ifrån 
det enda som PRO Surte-
Bohus erbjuder sina med-
lemmar. Kurser i keramik, 
sömnad, vinhistorik och eng-
elska sker också i cirkelform. 
Därutöver består verksam-
heten av bland annat boule, 
körsång och promenader.

– Vi har aktiva pensionä-
rer i Ale, konstaterar Doris 
Hellman.

JONAS ANDERSSON

Lördagen den 20 april 
anordnades för andra året 
den stora klädbytardagen 
i Ale gymnasium, ett arrang-
emang av Naturskyddsför-
eningen på 87 platser över 
hela landet.  

Trots det vackra vädret 
kom närmare hundra 
besökare och lämnade in 
omkring femhundra fräscha 
bytesobjekt, kläder, skor och 
accessoarer. Över trehundra 
av dessa fick nya nöjda ägare 

och överskottet lämna-
des sedan till Röda Korsets 
Second hand-butik i Älv-
ängen. 

Årets resultat blev en 
ökning med 50 % av fjolår-

ets klädbyten. Populärt och 
roligt för både klädbytare 
och oss som jobbade, så 
förhoppningen är att åter-

komma nästa år med ännu 
fler besökare.

Monica Svensson 

Den stora klädbytardagen i Ale gymnasium lockade närmare 
hundra besökare.

Laila Johansson, ordförande i SPF Skepplanda-Hålanda, 
överlämnade en ros till Mats Andersson, som tack för en 
fantastisk bildvisning.   

Vacker bildvisning i Skepplanda

Lyckad klädbytardag i Ale gymnasiumLyckad klädbytardag i Ale gymnasium Glasfusing för pensionärer

Laila Andersson, Ann-Britt Molin och Astrid Prammefors 
tycker att glasfusing är toppen.


