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VI LEVERERAR OCH MONTERAR!
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   SLUTA 
VEVA!

Vid köp av en vikarmsmarkis
får du köpa motorn för 

endast 900:-
Ord. Pris 2.900:- Gäller november månad.

www.kungalvssolskydd.se

ÄLVÄNGEN. En tradi-
tion som håller i sig.

Repslagarmuseet 
öppnade portarna för 
höstlovslediga ung-
domar i torsdags och 
fredags.

Intresset var som 
alltid mycket stort.

Under en lång följd av år 
har Bernt Larsson lärt barn 
att slå rep. I museets gamla 
anrika lokaler får barnen en 
inblick i ett gammalt tradi-
tionellt hantverk. Barnen 
tillverkar ett rep med hjälp av 
gamla redskap.

– Jag vet inte hur många 
barn som har varit här under 
årens lopp, men det är flera 
tusen, säger Bernt Larsson.

Repet, som bland annat 
kan användas som hopprep, 
får barnen ta med sig hem.

Hårt arbete kräver energi. 
Av den anledningen höll 
också caféet öppet där barnen 
kunde förse sig med saft och 
bulle medan de vuxna lät sig 
väl smaka av nybryggt kaffe.

JONAS ANDERSSON

Glasbruksmuseet stod som 
vanligt värd för lovaktivite-
ten ”Måla på glas”. Barn i 
olika åldrar, tjejer och killar, 
kom till hyttan för att deko-

rera diverse föremål, som 
bland annat burkar, dricks-
glas och så vidare.

– Riktigt roligt, tyckte 
Jasmyne som kom till Glas-

bruksmuseet tillsammans 
med Nadia, Nathalie och 
Elin.

Barnen blev förevisade 
hur glasmålningen skulle gå 
till. När det sista penseldra-
get var gjort blev det till att 
bränna föremålen i ugnen. 
Konstverken lär säkert bli 
uppskattade presenter och 
julklappar vad det lider.

JONAS ANDERSSON

Nadia Wångblad, Nathalie Andersson, Jasmyne Andersson och Elin Hagman kom till hyttan 
för att måla på glas.

Lovlediga barn målade på glas
SURTE. Hyttan utgjorde under ett par dagar en 
populär mötesplats för höstlovslediga skolelever.

Glasmålningen attraherade barn från hela kom-
munen.

– Den här ska jag ge till mamma när hon fyller 
år, förklarade Jasmyne Andersson och höll upp en 
vacker vas.

…och slog rep 
med Bernt

Gustav Berts lär sig att slå rep under ledning av Bernt Lars-
son på Repslagarmuseet i Älvängen.

Välkommen till Surte Lagerservice  
när du behöver lokal, lager eller  

kontor nära Göteborg!

Läs mer om vår verksamhet på www.surtelagerservice.se 
eller www.surteakeri.se eller ring oss 031-98 20 50

Just nu har vi följande till uthyrning:
 

Komplett verksamhetslokal 255 m2 med  
verkstad, entresolplan, omklädningsrum,  

personalutrymme och kontor.

 Vi har ett flertal kontor lediga  
från ca 15 m2 och uppåt. Flera av kontoren  

är nyrenoverade och kan fås möblerade, andra 
renoveras och anpassas efter era behov.

 1200 m2 inom inhägnat område,  
utmärkt för uppställning eller materialgård 

eller liknande.

Surte Lagerservice ingår i Surte Åkeri gruppen 
som är ett modernt logistikcenter

GÖR DIN EGEN
FOTOBOK

Ladda ner GRATIS
designprogram för att göra din 

fotobok på www.fotoklok.se

www.fotoklok.se

ger dig

20% RABATT 

Ange koden: “alekuriren”
i kassan när du betalar

LÄSVÄRDE!

**

Bränsleförbrukning blandad körning 4,6 l/100 km. CO
2
-utsläpp 119 g/km.   **Volkswagen Serviceavtal 36 mån eller 4 500 mil. Bilen på bilden är extrautrustad.

Pris från 264 800 kr.
Ord. pris 
Utrustad med bland annat:

BILAB 

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62010 
www.bilab.se


