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öppettider
för kristi himmelfärds helgen

Tors 17/5 10-14 • Fre 18/5 7-18 • Lör 19/5 9-14

Beijer Byggmaterial Älvängen • Tel: 075-241 7050 • www.beijerbygg.se
Öppettider: Måndag - fredag 07.00 - 17.00, Lördag 09.00 - 13.00

TRALL 28x120

13:90/lpm

STICKSÅG

99:-
KS400E Black&Decker 

Ord.pris 499:-
Gäller så långt lagret räcker

NÖDINGE. Förhopp-
ningsvis ska Bodagarna 
kunna generera fler 
invånare på sikt.

Ett 15-tal externa 
utställare samt kom-
munala verksamheter 
fanns på plats för att 
synliggöra de möjlig-
heter till boende som 
finns i Ale.

– Besöksantalet 
var klart godkänt och 
fördelningen mellan 
alebor och folk utifrån 
var ungefär fifty-fifty, 
säger näringslivschef 
Jerry Brattåsen.

Bodagarna, som arrangerades 
i Ale gymnasium den gångna 
helgen, innehöll bland annat 
intressanta miniseminarier av 
BanaVäg i Väst om väg- och 
järnvägsutbyggnaden genom 
Göta älvdalen. Som anknyt-
ning till detta hade också Ale 
kommun, genom miljö- och 
byggförvaltningen, skapat en 
monter där besökarna kunde 
ta del av framtidens exploate-
ringsplaner för bostadsbebyg-
gelse och verksamhet.

– Det var nog den mest 

välbesökta montern under 
helgen, konstaterade Kjell 
Lundgren på Ale Utveck-
ling.

Av de externa utställarna 
syntes några lokalt etablera-
de banker, mäklare, fastig-
hetsbolag och exploatörer. 
Samtliga aktörer tog tillfället 
i akt att påvisa fördelarna som 
finns med Ale, att kunna kom-
binera ett naturnära och lugnt 
boende med närheten till Gö-
teborg.

Fler upptäcker Ale
– Det är bara att konstatera 
att fler och fler upptäcker Ale. 
Med den nya väg- och järn-
vägsutbyggnaden kommer vi 
att bli ännu mer attraktiva, 
säger Jerry Brattåsen.

Kenneth Andersson re-
presenterade Alebyggen och 
han var nöjd med uppslut-
ningen under Bodagarna. 

– Från Alebyggens sida 
valde vi att marknadsföra ko-
operativ hyresrätt, som fort-
farande är en okänd boende-
form för många. Vi hade en 
strid ström av besökare i vår 
monter med givande diskus-
sioner som följd, säger Ken-

neth Andersson.
Det råder ingen tvekan om 

att Bodagarna har kommit för 
att stanna.

– Nästa år är det möjligt 
att vi slår samman arrange-
manget med Alemässan. Det 
är åtminstone en tanke som 

har fötts, avslutar Jerry Brat-
tåsen.

I ALE GYMASIUM
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se
Av de externa utställarna syntes bland andra Handelsban-
ken. Här ses kontorschefen i Älvängen, Peter Kornesjö, i 
samspråk med besökare.

Bodagarna i Ale gymnasium lockade en hel del besökare. Kom-
munens framtidsvisioner diskuterades med bland andra Lars 
Lindström.

Nackspärr, Ischias
Ryggskott, Tennisarm

Företagsmassage (F-skatt finnes)

Elektroterapi, Massage
Akupunktur

Tel. 031-98 11 99
070-777 36 68

Alkalievägen 5c, Bohus

Ring och boka Din tid!
Terapeut Arto. Välkommen!

Ps.

Ge bort ett 

presentkort!

1 tim. behandling 300:-

– Väg- och järnvägsut-
byggnaden dragplåster

BanaVäg i Väst om väg- och järnvägsutbyggnaden i älvdalen var den mest besökta montern.

Bodagar i Ale gymnasiumBodagar i Ale gymnasium


