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Välj den mäklare  
som har köparna!

i samarbete med 

NIBE HJÄLPER DIG ATT SOVA GOTT!
Vår nya bergvärmepump har alla de egenskaper du kan drömma om.

SMART –  En varvtalsstyrd pump som anpassar sig automatiskt till husets effektbehov,
  resultatet blir ett jämnt inomhusklimat.

STARK –  Imponerande effektiv och energisnål.

TRYGG –  Integrerad varmvattenberedare med marknadens bästa årsvärmefaktor.

TYST –  Värmepumpen är tystgående och har utrustats med maximal ljuddämpning.

NIBE F1255 är med sin unika teknik det självklara valet för en tryggare vardag 
och en god nattsömn. Dessutom kan du fjärrstyra den med din smartphone/surfplatta.

*Läs mer om den nya tekniken på www.nibe.se/1255

INVERTERSTYRD*

GÖTEBORG ETB Värme AB 031-704 23 60

N-Center AB 031-742 35 60  Rörpac AB 031-44 10 30

Svensk Kylservice i Göteborg AB 031-82 48 18 Vuab 031-340 07 40

KUNGÄLV Klimatteknik i Väst AB 0303-24 61 80

ÄLVÄNGEN. Förra söndag-
en deltog Din Yoga Shala 
i Älvängen i insamlingen 
Yoga Maraton för Syriens 
fl yktingar. World Yoga Day 
startade för sju år sedan i 
Tyskland.

– I år var vi fyra studios i 
Sverige som deltog. Vi var 
17 yogis som under två tim-
mar provade olika former 
av Yoga. Vi började med 
lite Body Shaking för att få 
i gång värme och energier 
för att sedan fortsätta med 
en variant av skandinavisk 
run-yoga, berättar instruk-
tör Ewa Marie Eliasson. 

– Därefter följde en mer 
traditionell Hata Yoga-klass 
med en välbehövlig avslapp-

ning i slutet. Det var en här-
lig förmiddag med mycket 
skratt, skön gemenskap och 
värme. Det känns underbart 
att få göra något kul tillsam-
mans med likasinnade och 
samtidigt veta att vi har ett 
gemensamt mål, nämligen 
att förbättra förhållandet 
för våra medmänniskor som 
fl ytt kriget i Syrien.

Yogastudion i Älvängen 
lyckades samla in 2 250 
kronor.

Blir det en fortsättning 
nästa år?

– Defi nitivt! Det var ett 
lyckat arrangemang som 
återkommer nästa år, lovar 
Ewa Marie Eliasson.

JONAS ANDERSSON

Din Yoga Shala i Älvängen deltog i insamlingen Yoga Maraton 
för Syriens flyktingar.

World Yoga Day för
Syriens fl yktingar

Onsdagen den 26 februari 
hölls stämman där förhand-
lingarna leddes snabbt och 
säkert av Göran S med 
Tore R som sekreterare. 
Verksamhets- och revi-
sionsberättelserna upplästes 
och stämman beviljade 
styrelsen ansvarsfrihet. 
Göran påpekade vikten av 
att meddela adress- eller 
telefonändringar. Viktigt 
vid anmälan till månads-
möte. Medlemsavgiften 
fastställdes till 100 kronor 
även detta år. Omval skedde 
på de fl esta poster. Nya 

ledamöter i valberedningen 
blev Gunnel Holgersson, 
Yvonne Lindell och Lilian 
Olsson. Festkommittén får 
förstärkning av Kerstin och 
Lars-Olof Lökholm.

Information lämnades 
om kommande månads 
program av Marita O, om 
besök på Aeroseum av

Bengt M och om resor 
av Bengt B. Vivi-Anne S 
påminde om Yoga-resan 
och Kerstin E berättade 

om höstens resa till Ble-
kinge.

Innan det var dags för 
fi ka avtackades Barbro Si-
berg och Ingela Steen för 
åren i valberedningen.

När vi njutit av gott kaffe 
med tillhörande smörgås 
stod vår Humlekör redo att 
förgylla vår redan trevliga 
tillvaro med vacker sång 
och musik. Ledare och 
presentatör var Lars-Gun-
nar Börjesson. Lättsamt 

och trevligt tog han oss 
med på ett varierat program 
med både lugna, sköna låtar 
och sådana med lite mer 
riv. Här ett litet axplock. 
Ta mig till havet, Rosa på 
bal och Fritiof Andersson. 
Vi fi ck även njuta av de 
duktiga musikerna i några 
solonummer. Som vanligt 
avslutades körens framträ-
dande med den tänkvärda 
Nu går sista visan.

I mars står far och son 
Frendberg för underhåll-
ningen.

Inga Isaksson

Aktivas föreningsstämma

ALAFORS. För tio år se-
dan startades den första 
promenadgruppen i 
kommunens regi.

I måndags fi rades 
jubileet med tårtkalas i 
Furustugan.

– En investering för 
hälsan. Deltagarna 
får motion och social 
gemenskap på samma 
gång, säger folkhäl-
soplanerare Birgitta 
Fredén.

Promenadgrupper fi nns på 
fl era orter i Ale, men det var 
gruppen i Alafors som var 
först ut 2004.

– Vi var två första gången, 
sedan växte intresset succes-
sivt. Nu är vi omkring 20-25 
personer, ibland ännu fl er, 
som träffas varje måndag och 
onsdag för att promenera 

tillsammans, säger Monica 
Stiller som basade för grup-
pen under de inledande åren 
men som numera titulerar 
sig glad pensionär och del-
tagare.

Ing-Britt Gustafsson 
kom med i mars 2004 efter 
att ha blivit ordinerad mo-
tion på recept.

– Jag är diabetiker och 
fi ck därför utskrivet motion 
på recept. Jag är väldigt tack-
sam över att jag kom med i 
detta härliga gäng. Jag har 
fått vänner för livet, säger 
Ing-Britt och fortsätter:

– Nu har jag lite svårt för 
att promenera, men kommer 
till Furustugan varje gång 
ändå för att umgås. Efter 
avslutat motionspass hägrar 
nämligen gemensam fi ka-
stund.

Promenadgruppen ger sig 
i väg oavsett väderlek, det 

fi nns inget som hindrar del-
tagarna.

– Vi brukar vandra i spå-
ret. En del ger sig ut på lite 
längre promenader i skogs-
terräng, säger Monica Stiller.

Jubileumsdagen till ära 
bjöds det tårta i Furustugan. 
Deltagarna lät sig väl smaka 
och stämningen runt lång-
bordet var på topp.

JONAS ANDERSSON

Promenadgruppen i Alafors firade sitt 10-årsjubileum i mån-
dags.

Jubilerande promenadgrupp
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