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Inför sommarens alla fester står våra butiker 
laddade och klara att inspirera. Är du redo?

Här hittar du bland annat möbler som visar sig 
från sin bästa utesida – oavsett väder. Dagen 
till ära har vi också en egen kock som grillar 
och visar hemliga tricks för säsongens alla ute-
fester. Här är inspirationen gratis. Välkommen!

Bäckebol ägs och utvecklas av 

festtider   
Lördag 25/5 kl 11-16 

Smarta 

Visst kan du!

Vardagar 10-20, lördag 10-17, söndag 11-17 
Bauhaus vardagar 7-20, helger 9-18
Coop Forum alla dagar 7-22
För övriga öppettider se backebolhomecenter.se

å våra butiker 

ÄLVÄNGEN. Fritids-
hemmens dag fi rades 
traditionsenligt på 
Älvängenskolan.

Det skedde precis 
som vanligt med ett 
medeltida tema.

En höjdpunkt var 
när de nya sköldarna 
till lekborgen skulle 
avtäckas.

Hällregn på morgonen, 
men på förmiddagen sprack 
molntäcket upp och det blev 
faktiskt riktigt skönt väder 
när Älvängensskolans elever 
på sedvanligt manér parerade 
genom de centrala delarna av 

samhället och manifesterade 
Fritidshemmens dag.

Väl tillbaka på skolgården 
samlades barnen för att till-
sammans bevittna avtäckan-
det av de nya sköldarna, som 
respektive spår varit med och 
röstat fram. Därefter påbör-
jades aktiviteter av alla de 
slag; spjutkastning, vedputt-
ning och andra roliga lekar. 
Naturligtvis bjöds det också 
eldsprutning med Anders 
Bertilsson i huvudrollen.

Tänk att på kort tid kunna 
färdas så många år tillbaka i 
tiden – från 2013 till 1313. 
Häftigt!

JONAS ANDERSSON

Fritidshemmens dag
fi rades i Älvängen

Älvängenskolans elever och lärare gick parad genom 
Älvängen när Fritidshemmens dag fi rades i tisdags.

Anders Bertilsson slog 
på trumman och tillbaka 
på skolgården sprutade 
han eld till barnens stora 
förtjusning.

Ida Persson gjorde tummen 
upp för Fritidshemmens dag.

VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
www.kungalvssolskydd.se

UTMARKSVÄGEN 18.  TEL 0303-644 96 
ÖPPET: MÅN-TORS 14-18,  FRE 14-16PL
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