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OLOFSTRÖM  RONNEBY  SÖLVESBORG
Nedre Brogatan  Karlskronagatan 15 Stortorget 10 
Tel: 0454-480 50  Tel: 0457-63 10 80 Tel: 0456-104 91 

Kompletta 

Progressiva Glasögon

Kompletta 

Enkelslipade Glasögon

Från 

    1.990:-

Från 

     990:-

DETTA INGÅR:
ynundersökning, inkl. tryckmätning

ur grön prisgrupp)

UNDER GALNA VECKORNA 

BJUDER VI DESSUTOM PÅ:

Er
bj

ud
an

de
t g

äl
le

r t
.o

.m
 1

5 
m

ar
s 2

01
4.

 K
an

 e
j k

om
bi

ne
ra

s m
ed

 a
nd

ra
 e

rb
ju

da
nd

en
.

Vår leverantör, tyska Optovision, 

tillverkar kanske världens 

bästa glasögonglas.

Handelsplats Älvängen
Svenstorpsvägen 1, Älvängen
Tel: 0303-74 60 06

Öppettider
Mån - fre 10-19

Lör 10-16

NÖDINGE. Sandra 
Poswiatowska, 17 lever 
och andas dans. 

Sedan fyra år tillbaka 
håller hon en klass i 
streetdance varje ons-
dagskväll på Mötesplats 
ungdom.

– Det är bara att kom-
ma hit, det kostar inget 
och man behöver inte 
anmäla sig. 

Hennes begåvning är säll-
sam och hon dansar med en 
svårslagen utstrålning. 

– Det ska inte handla så 
mycket om avancerad kor-
eografi  eller perfekta steg, 
utan mer om utstrålning och 
känsla. Det viktigaste är att 
man har roligt. 

Sandra Poswiatowska från 
Nödinge dansar så gott som 
varje dag och sedan fyra år 
tillbaka håller hon en egen 
dansklass på Mötesplats 
Ungdom i danssalen på Ale 
gymnasium. Dock har hon 
inte fått så många delta-

gare som hon önskat och 
uppmuntrar nu ungdomar i 
kommunen att ta chansen. 

– Jag vet att det är jätte-
många som vill dansa. Det 
är en unik chans att lära sig, 
helt gratis dessutom. Man 
behöver inte heller anmäla 
sig utan det är bara att kom-
ma som man är. 

Hennes drivkraft är gläd-
jen som kommer ur dansen 
och att få föra den vidare till 
andra ungdomar. 

Sandra läser nu första året 
på Ekonomiprogrammet 
på Hvitfeldtska gymnasiet i 
Göteborg och ska medverka 
i Fadderföretagsmässan som 
invigs den 13 mars. 

Under våren väntar även 
nya utmaningar inom dan-
sen.

– Jag kommer även att 
medverka i en ny musikal 
som min nära vän Sabi Sa-
bahudin håller på med just 
nu och som har premiär i 
maj. 

JOHANNA ROOS
Dansar med känsla. Sandra Poswiatowska, 17 från Nödinge dansar så gott som varje dag och på onsdagskvällarna håller hon till i 
danssalen på Ale gymnasium dit alla ungdomar är välkomna att lära sig streetdance.
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– Sandra håller dansklasser på onsdagskvällarna
Streetdance på MPU

Kungälv, Kareby. Tel. 0303-22 20 01 

Öppet Mån-fred 10-18, Lörd 11-15

www.karebybil.se
Mitsubishi köper man hos


