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ALE. Ales närmare 
300 niondeklassare är 
inbjudna till en avslut-
ningsfest med riktig 
klubbkänsla i Medbor-
garhuset, Alafors den 
13 juni. 

Linus Berntsson 17 
och Corneille Zola 18, 
som arrangerar kvällen 
tillsammans med Vakna 
och Ale fritid, utlovar 
bland annat DJ-duon 
Nordin&Weglin. 

Linus Berntsson och Cor-
neille Zola minns själva hur 
det var att sluta nian. Långt 
innan avslutningsdagen bör-
jade planeringen inför det 
stora firandet, men det sak-
nades en naturlig mötesplats. 

– Genom att ordna en 
grym avslutningsfest för 
niorna i Ale hoppas vi att 
man slipper problem med 
stök och fylla uppe vid sjö-
arna och att eleverna istället 
får en rolig skolavslutning, 
säger Corneille.

DJ-duon Nordin&Weglin 
med aletjejerna Josefin 
Nordin och Vicktoria 
Weglin är bokade att avlösa 
Ale fritids Daniel Anders-
son och DJ Rami bakom 

mixerbordet under kvällen. 
– Det är sjukt påkostat 

rent tekniskt och tanken är 
att skapa en riktig klubb-
känsla. Vi använder samma 
utrustning som på Festival-
borg, säger Daniel. 

EU-projekt
Dricka, godis och snacks 
kommer att säljas i kiosken 
och många vuxna kommer 

att finnas på plats, däribland 
ett flertal ordningsvakter och 
personal från Ale fritid.

Efter att ha presenterat 
idén om avslutningsfesten för 
Ale fritids och Vaknas repre-
sentanter ansökte Linus och 
Corneille om EU-pengar 
genom Leader Götaälv. De 
beviljades 14000 kronor plus 
6000 som de arbetar in i sam-
band med projektet. Några 

rena pengar får de dock inte 
utan skickar enbart räkning-
arna till Leader. 

– Det här är ett väldigt fint 
initiativ och förhoppningen 
är att så många som möjligt 
ska komma, säger Christina 
Magnusson Wallöe på Ale 
fritid.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Avslutningsfest med klubbkänsla. I samarbete med Ale fritid, Vakna och Leader Götaälv 
arrangerar Corneille Zola 18 och Linus Berntsson 17 en drogfri avslutningsfest för alla Ales 
nior den 13 juni i medborgarhuset, Alafors.

– Ungdomar ordnar drogfri avslutningsfest för niorna

Fixar festen
SKEPPLANDA. I lördags 
höll Grönnäs Autoservice 
öppet hus. Det skedde i 
samarbete med MAN Truck 
& Bus. Lastbilsföretaget 
demonstrerade flera av sina 
nya fordon vilket inte minst 
intresserade besökare från 
åkeribranschen.

Grönnäs Autoservice har 
utökat sina lokaliteter och 
den nya delen, som byggts 
i två plan, innehåller recep-
tion, kontor, personalut-
rymme och lager.

– Nu har vi lokaler att 
växa i. Vi tog tillbyggnaden i 

anspråk för ungefär ett halvår 
sedan. Tidigare var vi väl-
digt trångbodda, förklarade 
Magnus Larsson samtidigt 
som han serverade hambur-
gare på löpande band till alla 
som önskade.

– Jag var med när den här 
verkstaden byggdes 1964. 
Det är roligt att se den 
utveckling som skett. Det 
är duktiga grabbar som har 
hängt med sin tid, berömde 
Göran Johansson när han 
gick runt och synade de nya 
lokalerna.

JONAS ANDERSSON

Lastbilsföregaget MAN demonstrerade sina fordon.

Magnus Larsson grillade hamburgare och Göran Johansson Magnus Larsson grillade hamburgare och Göran Johansson 
lät sig väl smaka.lät sig väl smaka.

Öppet hus i Grönnäs

Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar  •  Deklarationer  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  
•  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskaps-
förord och övrig familjejuridik

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80  •  Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Det är vi som 
är Axelssons!

Praktisk tegelvilla med 
härlig trädgård!

Praktisk och trevlig enplansvilla i tegel 
med både källare och delvis inredd vind. 

82 + 77 kvm. 

Pris 1.195.000:- som utgångspris. 
Visning 4/6 kl 17-18:00. 
Ring för bokning.
Adress Åkerstigen 9.
Maria Karlsson 070-2406330.

Lilla
 Edet

Lantligt med utsikt!

125 kvm. 

Pris 1.750.000:- som utgångspris. 
Visas Ring för visning. 
Adress Klintens By 210.
Henrik Kjellberg 0727-316 360.

Präs
seb

o

Lantligt men ändå nära!

147 kvm. 

Pris 2.295.000:- som utgångspris. 
Visas Visas 2/6 & 4/6. 
Ring för bokning. 
Henrik Kjellberg 0727-316 360.

Alafo
rs

Nybyggt med strålande 
utsikt!

96 kvm. 

Pris 1.495.000:- som utgångsbud. 
Visas Ring för visning.
Adress Ivarslund 31.
Sanna Markström  0702-253 354.
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