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Vi önskar alla 
våra kunder en 

Glad Påsk!

Älvängen  | 0303 74 80 40

lvsSjälvscanningen
är i full gång!

ANMÄL DIG I BUTIKEN 
DU MED!

NU KAN DU HYRA DVD 
PÅ ICA I ÄLVÄNGEN!

Du kan antingen välja att förboka fi lmen hemma genom att 
gå in på www.hyrfi lm.nu eller www.fi lmtoppen.se. Klicka dig 
fram till din butik och välja bland 200 aktuella fi lmer. Filmen 
hämtar du sedan i kassan. Du kan också boka direkt i butiken. 
Vi håller fi lmen i 1 timme efter bokningen.

Alla fi lmer 

25:-/st

Delikatesschark varje dag!

ALLTID NYGRILLAT
I BUTIKEN!

Välkomna

VITSIPPSPRISET
för 2007

VITSIPPSPARTIET – KRISTDEMOKRATERNA
PARTIET FÖR ALLA

Kristdemokraterna i Ale har instiftat en särskild utmärkelse kallad Vitsippspriset. 
Utmärkelsen skall tilldelas den person/de personer eller organisation i Ale som på 
ett förtjänstfullt sätt gjort en osjälvisk insats för andra människor. Priset skall delas 
ut för 11:e året. Styrelsen önskar förslag på lämpliga kandidater. Dessa förslag 
kan skickas till Kristdemokraterna,c/oSune Rydén, Ryd 310, 449 90 Nol
eller klicka in på vår hemsida www.alekd.nu – senast 30 april 2007.

SURTE. Efter 32 år som frisör på 
Salong Alt-Wien, varav 26 som egen 
företagare, har Birgitta Andersson 
bestämt sig för att dra sig tillbaka.

Den 2 april fick Salong Alt-Wien en 
ny ägare i Tanja Janeska.

– För mig var det självklart att 
det var just Tanja som skulle ta över 
salongen. Vi har fört diskussioner 
under några års tid och nu var tillfäl-
let det rätta, säger Birgitta.

Det är med visst vemod som Birgitta Anders-
son lämnar över Salong Alt-Wien i händerna 
på Tanja Janeska. 32 år på ett och samma ställe 
sätter naturligtvis sina spår.

– Jag har haft så många fantastiska kunder, 
som varit mig trogna genom alla de här åren. 
Samtidigt var jag tvungen att ta det här beslu-
tet då jag måste ta hand om min hälsa. Jag har 
arbetsskador, framförallt i armarna, som jag 
känner av, säger Birgitta som inleder ett nytt 
kapitel i livet.

– Jag kommer att flytta till Strömstad. Jag 
älskar havet och därför känns det helt rätt att 
bosätta sig längs med kusten. Jag har inga 
planer för den närmaste framtiden, inte mer 
än att jag ska ta det lugnt och låta kroppen 
läka, säger Birgitta.

Hennes efterträdare, Tanja Janeska, är ett 
välbekant ansikte för många alebor. I fem år 
har hon arbetat på Xlnt i Nödinge, men dröm-
men om att en gång få öppna en egen salong 

har alltid funnits där.
– Det ska bli jättekul, samtidigt som det är 

en stor utmaning att ta över efter Birgitta. Jag 
ska verkligen göra mitt yttersta för att alla ska 
bli nöjda. Gamla som nya kunder till salongen 
hälsas hjärtligt välkomna, säger Tanja.

– Jag är övertygad om att Tanja är rätt person 
för det här jobbet. Hon är glad, positiv och ser-
viceinriktad. Det är de tre viktigaste egenska-
perna för att lyckas, säger Birgitta.

Vissa förändringar är att vänta. Just nu håller 
Tanja Janeska på att renovera salongen och vad 
det gäller själva verksamheten finns också en 
del nyheter att presentera.

– Jag kommer att satsa på extra öppethål-
lande och hålla öppet på lördagar, vilket inte 
har varit fallet tidigare. Dessutom ska jag ha 
en bilbarnstol i salongen så att de yngsta kan 
se på film samtidigt som de blir klippta, säger 
Tanja och tillägger:

– Vidare så tänker jag utveckla shopen suc-
cessivt med mer hårvårdsprodukter, smink och 
så vidare.

Till en början tänker Tanja Janeska driva 
Salong Alt-Wien på egen hand, men på sikt 
hoppas hon kunna anställa någon frisör.

– Det är min förhoppning att det ska bli 
så. Allt hänger på hur stor kundtillströmning-
en blir.

Tanja tar över efter Birgitta 
– Salong Alt-Wien i Surte får ny ägare

Efter 32 långa 
år, varav 26 
som ägare till 
Salong Alt-
Wien, tackar 
Birgitta An-
dersson för sig. 
Ny ägare till 
den populära 
frisersalongen 
i Surte är Tanja 
Janeska.

KORTKLIPPT
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Musikalisk tidsresa...
I förra veckan visade årskurs fyra på Ahlafors 
Fria Skola upp sin musikföreställning ”Tidsre-
san”. I tio veckor hade eleverna övat inför fram-
trädandet och repeterat de låtar man valt ut till-
sammans med musiklärare Lena Sannerstig. Pu-
bliken togs med på en musikalisk resa från 1700-
talet till nutid och fick bland annat höra visor av 
Bellman, Cornelis Vreeswijk och Ted Gärdestad.

– Scenerna har eleverna själva skapat och man 
har även varit delaktiga i musikvalet, säger Lena 
Sannerstig.

Förutom skolkamrater fick även föräldrar och 
syskon möjlighet att se musikföreställningen.Foto: Jonas AnderssonFoto: Jonas Andersson


