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OCEAN RACE EDITION

Den 13 augusti sker premiären av Änkan på Ljudaborg vilket besökarna på Skepplandadagen blev
varse om.

Folkfest när Albotorget firade 40 år

Varje upplaga av havskappseglingen Volvo Ocean Race får sina
exklusivt designade och utrustade bilar. Till årets upplaga är det
Volvo V40, V40 Cross Country, V60 och XC60. Exklusiv läderklädsel, specialfälgar och en mängd läckra designelement ingår
i det mycket prisvärda paketet.
Volvo V60 Ocean Race D4 (181 hk, miljöbil)
Pris 307.900:- Business lease 4.547:-/Mån

Förmånsv. 2.233:-/Mån

Volvo XC60 Ocean Race D4 (181 hk, miljöbil)
Pris 352.500:- Business lease 5.186:-/Mån

Förmånsv. 2.682:-/Mån

stendahlsbil.se

VOLVOCARS.SE

Förmånsvärde netto vid 55 % marginalskatt. Volvo Business Lease: Leasing via Volvoﬁnans Bank, Volvia
Företagsförsäkring och Volvo Serviceavtal. Pris exkl moms beräknat på 36 mån och totalt 6 000 mil.
Går att teckna för företag med 1–20 bilar. Förbr. l/100 km bl. körn: 3,0 – 10,7. CO2 g/km: 85 – 249
(V40 D4 – XC60 T6 AWD). Miljöklass Euro 5. Bilen på bilden är extrautrustad. Begränsat antal färger.
Alla motorval utom Bi-Fuel och diesel laddhybrid.
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Dansföreningen Korkskruven visade upp sina färdigheter för
publiken.

VOLVO ORIGINALSERVICE
FRÅN 199:- I MÅNADEN*

Backlights rockade loss.
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NYHET! FÖRLÄNGD MASKINSKADEFÖRSÄKRING
UPP TILL 15 000 MIL HOS VOLVIA**
Med Volvo Originalservice har du tillgång till en Personlig
Servicetekniker och säkra, pålitliga Originaldelar. Dessutom
ingår fri uppdatering av mjukvaran, samt Volvo Assistans och
servicegaranti i ett år. Betala per månad med serviceavtal.
Prisexempel:
Volvo V70 2008 bensin...........från 199:- i månaden
Volvo V70 2008 diesel.............från 239:- i månaden

Polisen och räddningstjänsten fanns på plats.
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Medlemmarna i Skepplandaföreningen har lagt ner
åtskilliga arbetstimmar i
planeringen av Skepplandadagen – tillika 40-årsjubileet
av Albotorget. Responsen
kunde inte blivit bättre. I
strålande solsken vallfärdade
folk för att ta del av festligheterna som bjöds.
– Jag uppskattar besöksantalet till 1500- 2000 personer. Alla var nöjda och vädrets makter var på vår sida,
säger Jonas Molin.
En familjedag med fart
och ﬂäkt utlovades i annonseringen. Visst blev det så.
Från scenen var det fullt
drag hela tiden med musik och dans i olika former.
Alboskolan hade sin traditionella vårfest och på grusplanen intill arrangerades
bakluckeloppis. Det lokala
föreningslivet fanns representerat, likaså de politiska
partierna. Poängpromenad,
ponnyridning och karusell
var bara några av de aktiviteter som fanns att välja bland.
Såväl polis som räddningstjänst visade upp sina fordon
och många barn tog chansen
att provsitta bilarna med blåljus på taket.
– Vi har aldrig upplevt något liknande i Skepplanda.
Tänka sig att alla pusselbitar
kunde falla på plats. Detta
kommer vi att leva länge på,
säger Kent Carlsson som
agerade konferencier.
Om det blir någon Skepplandadagen även nästa år
återstår att se. Jonas Molin
har sin uppfattning klar.
– Spontant så tycker jag
det. Skepplanda behöver den
här typen av arrangemang en
gång om året. Vi får emeller-
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SKEPPLANDA. En folkfest Skepplanda aldrig
tidigare upplevt.
40-årsfirandet av
Albotorget blev en formidabel succé.
– Overkligt! Det var
galet mycket folk, konstaterade Jonas Molin,
ordförande i Skepplandaföreningen.

Exklusiv i varje detalj

Jonas Molin, ordförande i Skepplandaföreningen, sken ikapp
med solen och skeppade ut glass i stora lass.

tid diskutera frågan i Skepplandaföreningen och se vad

vi kommer fram till.
JONAS ANDERSSON

VI FÅR SVERIGE ATT RULLA.
* Prisexemplet avser en Volvo V70 årsmodell 2008 med bensinmotor, en körsträcka på 1 500 mil per år och ett serviceavtal tecknat
på ett år. Tillägg kopplade till miltal kan förekomma. * Bilen får vid servicetillfället vara max 7 år och ha gått max 10 000 mil.
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