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ÖPPETTIDER MÅN-TOR 11-21, FRE 11-23, LÖR 12-23, SÖN 11-21

Äntligen premiär!

Varmt välkomna!

LÖRDAG
22 MARS
KL 12.00
VÄLKOMMEN TILL EN HELT NY

OCH TOPPMODERN RESTAURANG
på Handelsplats Älvängen med ett unikt 
kök som garanterar en matupplevelse.

MR  JohanssonsRESTAURANG

Vår specialitet
MONGOLISK

BARBEQUE-BUFFÉ
KOCKEN TILLAGAR MATEN MEDAN DU SER PÅ!

HUSMANSKOST,
ASIATISKT & SUSHI

VI HAR FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER

TAKE AWAY BESTÄLL 0303-74 62 08

TAKE AWAY 0303-74 62 08, HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN

MÅN-FRE KL 11.00-15.00

DAGENS LUNCH

KVÄLLSBUFFÉ ALLA DAGAR FR KL 16.30

lansforsakringar.se

Ring mig på 0303-24 56 44 
Andreas Östling, Kundrådgivare Bank och Försäkring

Gör som nästan hälften  
av alla villaägare i Nödinge.
Välj oss när du försäkrar ditt boende och 
planerar trygghet för dig och din familj.
Vi hjälper dig också med ditt bolån. 

 Klockan 21.15 i fredags fick räddningstjänsten larm om en 
 bilbrand på en parkering vid Södra Klöverstigen, bakom 
 Ale gymnasium. Bilen var helt övertänd när brandmännen 
 kom fram. Polisen skrev en anmälan om skadegörelse. 
 Text: Jonas Andersson 

Bilbrand i Nödinge
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Rolf Eriksson från 
Lysekil är son av fi skare 
i många generationer. 
När hans far slutade 
med fi sket beslutade 
Rolf att dokumentera 
denna näring. Resultatet 
redovisade han på ett 
humoristiskt sätt vid 
SPF Alebygdens månad-
sträff.

Ett 80-tal medlemmar 
deltog i träffen som ar-
rangerades av Surte-Bo-
hus kontaktkommitté. 
Förutom lotteri och 
kaffe gavs information 
om kommande aktivite-
ter. Ingelore Lindahl 
informerade om vårfes-
ten den 28 mars. Det 
blir en trevlig musikalisk 
frågesport. Den 25 mars 
besöker vi Katolska 
kyrkan, “Hedendomen” 
Samma dag är det också 
träff på Backavik. Sven 
Pettersson kommer att 
berätta om sin uppväxt 
och karriär.

Lennart Mattsson 
slog ett slag för höstens 
resa som går till Bryssel 
25 augusti – 29 augusti. 
Denna veckas vandring 
gick upp till Surtesjön. 
Ett tjugofemtal deltagare 
gick till Gäddevattnet 
och fi kade. Det var skönt 
att sedan ta bussen från 
Jennylund ner till Bohus. 
Som vanligt hade vi 
vädergudarna med oss. 
Väl hemma började det 
regna. 

 Lennart Mattsson

Eleverna på Älvängenskolan tycker det har varit inspirerande att få lära sig mer om det lokala nä-
ringslivet.

Företagsbesök på
Älvängenskolan
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ÄLVÄNGEN. I läropla-
nen står det att ett av 
skolans uppdrag är att 
förbereda eleverna för 
att leva och verka i sam-
hället.

Det står även att 
undervisningen ska 
behandla yrken och 
verksamheter i närom-
rådet.

Av den anledningen 
har eleverna på Älväng-
enskolans spår A, klass 
1 och 2, haft besök av 
lokala företag under 
vårterminen.

– Vi tänker att en möjlighet 
är då att skapa kontakt med 
vår närmiljö, i vårt fall Äl-
vängen. Vi skapar en positiv 
bild av skolan ut mot sam-
hället och företagen får en 

chans att ge en positiv bild 
av sin verksamhet. Elever-
na har sett chans till att få 
nya drömyrken, säger lärare 
Anna Larson.

Älvängenskolan har bjudit 
in ett antal företag och verk-
samheter. Hittills har man 
haft besök av Alekuriren, 
Posten, Handelsbanken och 
JiO Eltjänst, men fl er företag 
är välkomna att höra av sig.

– Inför varje besök har vi 
haft en lektion där eleverna 
har fått berätta vad de vet om 
företaget. Utifrån den samla-
de kunskapen har sedan elev-
erna förberett frågor. Efter 
besöket har eleverna skrivit 
texter om föret aget/yrket. 
Eleverna tycker det har varit 
roligt och inspirerande, av-
slutar Anna Larson.

JONAS ANDERSSON

Sill och vandring 
med SPF Alebygden


