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Ni slänger - Vi sorterar
Detta ingår i priset 3300 kronor
• Utstättningsavgift
•  Valfri containerstorlek 

upp till 10m3

• Containerhyra 5 dagar
• Hemtagningsavgift
• Behandlingsavgift

Det enda ni inte kan slänga i denna container är miljöfarligt avfall 
t ex tryckt trä, gips, elektronik och kyl/frys eller schaktmassor.

Beställ redan idag!
Ring 0303-24 58 60

Hyr container i Ale till fast pris!

Program uppdateras på | www.facebook.com/KungalvCentrumgruppenKMN  |  www.kungalvcentrum.se

ÅRETS TEMA - BARN I RÖRELSE - AKTIVITETER HELA DAGEN!

7 september

kl 10-15  

Västra Parken 

Kungälv

ungalvCentrumgruppenKMNN  |  www.kunm uppdateras på | www.facebook.com/Kum Kum uppdateras på | wwwww fffa.fa.facecebook.com/Ku

KungälvsCentrum

RETS TE AKTIV

Ponnyridning, häst & vagn • Hoppborgar och lekland • Prova på Funkykidz  
och Bliss • Hinderbanetävling för barnen • Tävla och vik flygplan med  

Kungälvs-Posten • Prova på friidrott med KAIK • Kaninhoppning • Fiskdamm  
Träningsmagasinet visar upp höstens barnaktiviteter • BRIS • Träna i Kungälv 
kör tävling för barn mot vuxna • Mimers musikelever uppträder • Scouterna är  

på plats •  Biodlarna • Vuxen på stan • Trekungaloppet • Barnfotografering  
i parken - Bomans Foto • Fika serveras av KHK och KAIK

d • Prova på Funkykidz

HELA DAGEN !
HHEHEHELALALA DDAGEN

AKTIVITETER

H bP id i hä &

Trollkarlen Daniel  

trollar för barnen kl 14

&&

144

epttem
Vill du gå 
ner i vikt?
Vill du gå 
ner i vikt?Jessica

gick ner

1,3 kg
/veckan

Xtravaganza har utvecklat ett nytt, smart, 
viktminsknings-program som är enkelt att följa. 
Vi har 30 platser i september!

 

Kungälv Rollsbo  3 september, kl 17.30
Nol  4 september, kl 17.30

Kursstart v. 36

Kungälv Solbräcke 0303-44 59 00 
kungalv@xtravaganza.se Solbräckegatan 3, 

För mer information och anmälan kontakta din klubb:
Kungälv Rollsbo 0303-938 21 info.kungalv@sportlife.se Rollsbovägen 25
Ale Nol 0303-74 16 50 info.nol@sportlife.se Folketshusvägen 1


