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GÖTEBORG. Båtmässan 
vore sig inte lik utan 
Repslagarmuseet.

Trotjänarna från 
Älvängen utgör en 
självklar del av ar-
rangemanget i Svenska 
Mässan.

– Vår medverkan är 
uppskattad av många 
och vi är glada över att 
få komma tillbaka år 
efter år. Detta är 18:e 
gången, säger repslaga-
re Bernt Larsson.

I fredags kväll var det smy-
ginvigning av Båtmässan 
2014. Det här är som sjö-
folk och båtintresserade får 
sitt lystmäte. Trots snö och 
kyla på utsidan så råder som-
markänsla inne i mässhallen. 

Många besökare drömmer 
säkert om en ny båt inför 
årets säsong och det finns 
även dem som gör slag i sa-
ken. Utbudet är enormt, från 
minsta gummibåt till största 
motorbåt.

Över 300 företag, orga-
nisationer och myndigheter 
finns representerade på årets 
mässa. Repslagarmuseet 
återfinns i F-hallen, precis 
som i fjol. Här demonstreras 
repslagning för besökarna 
med jämna mellanrum och 
souvenirer finns till försälj-
ning för dem som önskar.

Under fredagens VIP-af-
ton bjöds musikunderhåll-
ning av Lennart Thor-
stensson, dragspelstoner 
som lämpade sig utmärkt i 
den tjärdoftande miljön.

Lars-Gunnar Wallin, 
ordförande i Föreningen Be-
vara Repslagarbanan, hälsa-
de de inbjudna gästerna väl-
komna och lämnade sedan 

över ordet till oppositionsrå-
det Paula Örn (S) som höll 
det officiella invigningstalet.

– Ni tillhör de bästa mark-
nadsförarna av Ale kommun 
och finns med i alla tänkba-
ra sammanhang. Jag är stolt 
över att stå här idag. Sam-
tidigt vill jag passa på att 
gratulera föreningen som 
fyller 20 år i år. Ni är ett 30-
tal medarbetare som gör ett 
fantastiskt arbete plus alla 
ideella krafter som drar sitt 
strå till stacken, förklarade 
Paula.

Marie-Louise Edholm, 
Svenska Ostindiska Com-
paniet, och Bernt Larsson, 
Repslagarmuseet, redogjor-
de sedan för det nordiska 
samarbetet vad det gäller 
repslagning och tjärning av 
rep.

Båtmässan är öppen för 
allmänheten till och med 
söndag.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Trotjänarna 
är på plats
– Repslagarmuseet en självklar 
del av Båtmässan

Oppositionsrådet Paula Örn invigningstalade. 
Bredvid henne ses Lars-Gunnar Wallin, ordföran-
de i Föreningen Bevara Repslagarbanan.

Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96
E-post folkets.hus@telia.com

www.alefolketshus.se

Biljetter säljes på följande platser: Nödinge 
bibliotek, Ale Tips & Tobak, Allans bokhandel, 

Nols Folkets Hus 0702-65 66 70, 0706-83 66 71
Medborgarhusets kassa 1 tim innan.

Jesus Christ Superstar
Fredag 7 februari kl 19
Entre: 200:-, matbiljett: 140:-

Don Giovanni
Direktsändning från

Kungliga operan Stockholm
Lördag 22 mars kl 15

Ge bort presentkort eller biljetter till 
våra arrangemang. 

Beställ folkets.hus@telia.com eller 
0702-65 66 70 mellan 8-16 vardagar

Repslagarmuseet medverkar på Båtmässan i Gö-
teborg för 18:e gången.

Föreningen Bevara Repslagarbanans tidigare 
ordförande och eldsjäl Kurt Flodin fanns givet-
vis på plats.

Bamse och Tjuvstaden Matine
Söndag 9 februari kl 13

HallåHallå
Söndag 9 februari kl 18

Onsdag 12 februari kl 19

gHundraåringen som klev g
ut genom fönstret och försvann

Måndag 10 februari kl 19

Frost Matine
Tisdag 11 februari kl 14
Söndag 16 februari kl 15

Lego
Fredag 14 februari kl 14

The Monuments Men
Söndag 16 februari kl 18
Onsdag 19 februari kl 19

Mandela
Torsdag 6 februari kl 14

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

ALE. Massor av aktiviteter både ute 
och inne.

Det är vad som väntar lediga skol-
ungdomar på sportlovet.

– Jag tycker att vi har fått ihop ett 
mångsidigt program, säger Sven Niel-
sen på Ale Fritid.

Blir det inte alltför många plusgrader och 
regn i veckan är tanken att det ska kunna bli 
ett vintrigt sportlov för Ales ungdomar.

– Vi har en hel del aktiviteter på just det 
temat, säger Sven Nielsen.

För alla som gillar skidåkning är Aleback-
en ett givet utflyktsmål. Pisten kommer att 
vara öppen både dag- och kvällstid.

– Ett särskilt tillfälle ges på tisdag. Då får 
ungdomar, från årskurs 7 upp till 20 år, beta-
la 50 kronor. I priset ingår buss till backen, 
liftkort och skiduthyrning. Detta unika er-
bjudande möjliggörs tack vare ett samarbete 
mellan Ale Fritid, Vakna, Leader Göta Älv 
och Alebackens SK, förklarar Sven Nielsen.

I mån av snötillgång håller även skidspåret 
i Dammekärr öppet. Det är gratis åkning för 
alla upp till 20 år.

– På ämnet vintersport bör också nämnas 
Ale Arena där isen ska ligga blank oavsett vä-
derlek, säger Sven.

Dem som hellre vistas inomhus kan se 
fram emot de klassiska museiaktiviteterna 
– glasmålning i Surte och repslagning i Äl-
vängen. Vidare sker sagor och pysselstunder 
på biblioteken, simhallen håller öppet alla 
dagar och sist men inte minst satsar Medbor-
garhusets bio på ett antal filmdagar.

– Dessutom sker en hel del spännande sa-
ker på våra fritidsgårdar. I Älvängen blir det 
ett särskilt OS-tema, avslutar Sven Nielsen.

JONAS ANDERSSON

I mån av snötillgång kommer Alebacken att vara 
öppen samtliga dagar under sportlovet.

Sportlovskul både 
inne och ute

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING
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