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Ale. En stark del av Göteborg

Hur är det att vara företagare?

Se annons nästa vecka.

Onsdag 31 januari kl 17-19
Kommunhuset Alafors

Frida Bäckström, 30, från Nol, vann Ale Torgs julklappsbil. En Honda Jazz värd 137 000 kr.

Frida vann bilen
NÖDINGE. – Jag kunde 
inte tro att det var 
sant! utbrister Frida 
Bäckström, 30, som 
vann årets julklappsbil 
från Ale Torg.

Genom att handla 
för minst 300 kr hade 
kunderna chansen att 
vinna en spillrans ny 
Honda Jazz.

8000 formulär fyll-
des i och två dagar före 
julafton drogs en lycklig 
vinnare.

– Jag fyllde i fem formulär, 
men bara ett med rätt svar 
så det var ju rena bingon att 
de tog just den, säger Frida 
Bäckström, tvårbarnsmam-
ma i Nol.

Hushållet för-
fogade visserli-
gen redan över 
tre bilar, men 
den fjärde var 
ändå välkom-
men.

– Ja, den är 
superskön att 
köra. Jag stor-
trivs med bilen, 
menar Frida.

Hon trodde inte sina öron 
när Ale Torgs centrumledare, 
Per Orgert, ringde upp.

– Han lät precis som en 
av mina kompisar så efteråt 
var jag tvungen att ringa upp 
honom och kolla om numret 
verkligen gick till Per. Jag var 
verkligen helt paff och det tog 
lång tid innan jag fattade att 

jag faktiskt hade vunnit bilen, 
berättar Frida Bäckström som 
fick en riktigt glad jul.

Fotnot: Honda Jazz leverades av Mag-
nussons Bil i Surte och är värd 137 000 
kronor.

GRATTIS

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Foto: Per OrgertFoto: Per Orgert

Vi startar upp årets frukostmöten med Almi Företagspartner Väst som månadens 
värd. Dom har engagerat Richard Halleröd från Alberts Restaurang och hotell i 
Trollhättan. Alberts fick höga betyg av Dagens Nyheters Hotelltoppen, faktiskt 
näst bäst i Sverige. Hans syn på framgångsfaktorer kan säkert överföras till många 
andra branscher. Kom och lyssna på en person som lyckats  inom ett otroligt 
konkurrens utsatt område.

Vi använder tiden för Senaste nytt från kommunen till att låta nya kommunalrådet 
Jarl Karlsson ge sin syn på arbetet med näringslivsfrågor det närmaste fyra åren. 
Jarl och oppositionsrådet Jan Skog finns båda på plats under frukosten, så det 
finns alla möjligheter att skapa kontakter.

ALMI
FÖRETAGSPARTNERAle kommuns näringslivsbolag

FRUKOSTMÖTE
FREDAG  26 JANUARI  KL 7.00 - 9.00

HOTEL  SURTE

På programmet
Senaste nytt från Ale kommunen!

Jarl Karlsson kommunalråd 

Framgångsfaktorer och trender inom resturangbranchen!
Richard Halleröd  VD/Källarmästare Alberts Trollhättan

OBS! Ingen anmälan Vi bjuder på frukost 07.00-07.40
Du bjuder på din närvaro!!


