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COLORAMA ÄLVÄNGEN
GÖTEBORGSVÄGEN 88, TELEFON 0303-74 60 85, WWW.COLORAMA.SE

MÅNDAG-FREDAG 9–18, LÖRDAG 9–14

Sober Matt. 3 liter, valfri kulör. Vattenburen 

matt väggfärg för målning inomhus på väggar 

av puts, betong, träfi berplattor, tapet och väv. 

Fri från lösningsmedel. (Ord. pris 399:-)

299:-

Servalac Aqua. 

1 liter, vit. Matt, 

halvblank och blank 

vattenburen lackfärg 

för målning av 

snickerier, dörrar, 

möbler m.m. 

(Ord. pris 204:-)

179:-

Trallrent 0,5 liter + Träolja 2,7 liter. 

Rengöring för obehandlade och oljade trä-

ytor + träolja för trädgårdsmöbler, altan 

och terrass. (Ord. pris 399:-)

319:-

Vi har bytt 
namn men 
inte personal
Nu blir

Nu har vi 
vår i butiken!

Varför välja Colorama 
i Älvängen?

1. Vi har brett och intressant sortiment

2. Vi är lokala och månar om närheten 
 till våra kunder. vi är ”den lilla butiken” 
 med det stora utbudet.

3. Vi är många, med butiker över hela 
 landet fi nns en gedigen kunskap och
 erfarenhet.

4. Vi kan, och vill hjälpa dig till bästa 
 resultat, både för proffset som 
 hemmafi xaren.

5. Vi trivs med våra kunder, och vi hoppas 
 att våra kunder skall känna samma sak

Välkomna!
Ulf Tangberg med personal

ÄLVÄNGEN. Efter mer 
än 40 år bakom ratten 
har Sven ”Draken” 
Sandström beslutat sig 
för att gå i pension.

Fast en och annan 
körning lär det ändå 
kunna bli i framtiden.

– Jag får väl rycka in 
om det behövs någon 
gång, säger Sven.

Han har kört lastbil sedan 
1959. Som yrkeschaufför har 
Sven Sandström rullat upp-
skattningsvis 350 000 mil och 
blivit en välkänd profil bland 
traktens åkerier.

– Jag har alltid kört fort. 
Tempo ska det vara, säger 
Sven som går under namnet 
”Draken” bland övriga chauf-
förer.

Sven började med att köra 
massaved och han minns när 
han fick bege sig till Norge för 
allra första gången.

– Jag lastade fullt i Troll-
hättan och skulle sedan bege 
mig till Norge. Jag visste 
knappt var det låg någonstans. 
Det tog en vecka innan man 
var tillbaka. Några sovhyttar 
fanns inte på den tiden.

1963 kom Sven till LBC i 
Älvängen och började köra för 
Teanders Åkeri. Dessa var han 

trogen fram till 1979 då han 
bytte till Thorstenssons.

– De senaste åren har jag 
kört grus, berättar Sven.

Några planer på att ställa 
lastbilen och sadla om har 
aldrig varit aktuellt för Sven 
Sandström under de här 
åren. Han har alltid älskat 
sitt jobb.

– Det är väl snacket med 
gubbarna som varit drivkraf-
ten. Det är mycket bra folk i 
branschen. En annan fördel är 
att föraryrket är ett fritt jobb. 
Det är ingen som står med 
pekpinne och säger vad jag 
ska göra, sådant tål jag inte, 
säger Sven.

Vad är den viktigaste 
egenskapen att ha som 
chaufför?
– Du måste kunna backa, 
skrattar Sven för att sedan luta 
sig tillbaka och fundera.

– Kemin måste stämma, så 
att kunden ringer och vill ha 
mig tillbaka. I det här yrket 
måste man vara serviceinrik-
tad.

Trots ett otal mil på lan-
dets vägar har Sven Sand-
ström aldrig varit utsatt för 
något olyckstillbud, även om 
han har fått uppleva en del trå-
kigheter.

– Det är klart att jag har, 
säger Sven till Alekuriren.

Av kollegor i branschen 
har Sven alltid uppfattas som 
lite av en tuffing, som förmår 
att ta sig fram där andra hade 
tvekat.

– Har någon sagt: ”Där kan 
du inte komma fram”, då har 
jag kört. Det har varit lite av 
utmaningen, säger Sven.

Hur ska du tillbringa 
tiden som pensionär?
– Jag har tagit fram min mo-
torcykel ur garaget. Sedan 
får jag väl hjälpa frugan som 
driver Mimosa i Alvhem.

Vad kommer du att sakna 
mest från yrkeslivet?
– Alla goa gubbar!
Sagt av en annan go gubbe 
som kommer att vara saknad 
ute på vägarna.

SVEN SANDSTRÖM

Ålder: 67.
Smeknamn: Draken.
Familj: Frun Lisbeth Sandström.
Bor: Alvhem.
Den bästa vägkrogen? ”Jag äter 
aldrig ute, jag har alltid mat med mig.”
Vad finns i matlådan? ”Då har det 
alltid varit mackor som gällt, för 
att sedan äta riktigt middag när jag 
kommer hem.”
SPF eller PRO? ”Ingetdera som det 
verkar nu.”
Om att börja spela boule? ”Nej, inte 
just nu i alla fall. Fast jag har provat 
på det.”

INTE PENSIONERAD
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

– Nu ska han köra motor-
cykel istället för lastbil

Thorstenssons Schakt & 
Åkeri i Älvängen har blivit en 
profil fattigare, Sven Sand-
ström beslutat sig för att gå 
i pension.

Sven ”Draken” Sandström har 
arbetat färdigt

SKÅR. Madelene Sam-
uelsson från Skår 
kommer att ha huvud-
rollen i musikalpro-
grammets slutproduk-
tion på Mimers Hus.

Två kvällsföreställ-
ningar står på pro-
grammet, 18:e och 24:
e maj.

– En riktigt utma-
ning, samtidigt som 
det ska bli jätteskoj, 
säger Madelene till 
Alekuriren.

Sångfågeln Madelene Samu-
elsson har hunnit fylla 19 år. 
Genom åren har hon synts i 
diverse olika musiksamman-
hang och kärleken till musi-
ken består.

– Den har snarare växt 
sig starkare under de här 
åren som jag har gått musi-
kalprogrammet. Jag har lärt 
mig mycket och har haft för-
månen att få ha en väldigt bra 
sånglärare, säger Madelene 
Samuelsson.

Om ett par veckor ska 
hon stå på scenen i Mimers 
Hus i den traditionella mu-
sikalen som avgångselever-
na alltid gör. Förberedelser-
na är i full gång och Made-
lene ska gestalta rollfiguren 
Mimi i välkända ”Rent”.

– Det är en ganska tra-
gisk historia och Mimis per-
sonlighet skiljer sig mycket 
från min egen. Därför blir 

det en extra stor utmaning, 
fast sakta men säkert börjar 
jag att växa in i rollen. Jag 
kommer att finnas med i elva 
sångnummer plus att det blir 
en hel del dans också.

Framtiden har Madelene 
Samuelsson inte hunnit fun-
dera så mycket på, inte mer 
än att den kommer att bestå 
av musik av ett eller annat 
slag.

– Jag ska söka in till en 
skånsk musikalhögskola och 
hoppas att jag kommer in där. 
Det är musikaler som jag vill 
syssla med. Drömmen är na-
turligtvis att en gång i fram-
tiden få stå på Göteborgs-
operan, avslutar Madelene 
Samuelsson.

Aletjej intar huvudroll i 
musikal på Mimers Hus

TEXT
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Madelene Samuelsson har Madelene Samuelsson har 
huvudrollen i musikalen på huvudrollen i musikalen på 
Mimers Hus i Kungälv den Mimers Hus i Kungälv den 
18:e och 24:e maj.18:e och 24:e maj.


