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Prinsesstårta till MorPrinsesstårta till Mor
i form av Morsdagshatti form av Morsdagshatt

Beställ
gärna!

Mazariner
4st 29:-

Söndagsöppet 11-15

När bjöd du ut Mor sist?När bjöd du ut Mor sist?
Kaffe&Bakelse

30:-
ord. pris 44:- ord. pris 44:50

Vi fi rar våra nya lokaler med
-dagar

20% rabatt på hela Bioline´s sortiment dessa dagar!

Kostnadsfri Mini-
ansiktsbehandling
30 min 
(rengöring, peeling och mask)
värde 250:-  vid köp av 
två Bioline produkter.
gäller t.o.m. den 31 maj

Ale Torg

Massor av fi na 
erbjudande

i butiken

MORS DAGMORS DAG

Ale Torg • Tel 0303-966 41 • www.blomsterriket.se
Vardag 10–19 • lördag 10–15 • söndag 11–15

2-stängad
Phalaenopsis

169:-
ord. pris 225:-

EN KLASSIKER
STOR & KRAFTIG

SVENSKODLAD!

Jätte-
hortensia

95:-

Pelargonia

1990

ord. pris 2990

STORT SORTIMENT

SOMMARPLANTOR!

LÅGA PRISER

MORDSDAGSTIPS!

Reservation för slutförsäljning

Familjen Farhang Azad har slagit upp portarna till en Tempobutik på Albotorget i Skepplanda. 
Här ses pappa Bijan och yngste sonen, Aryo.

Tempo i Skepplanda
SKEPPLANDA. I lördags förverkligade 
Bijan Farhang Azad en dröm.

Han öppnade livsmedelsbutik på 
Albotorget.

– Äntligen satsas det i Skepplanda 
igen efter många år av nedläggningar, 
säger han optimistiskt.

Lagom till Skepplandadagen slog Tempo upp 
dörrarna till sin nya butik. Familjen Farhang 
Azad har tidigare drivt Smått & Gott på Albo-
torget, men kände nu att det var dags att anta en 
större utmaning.

–Jag har tolv års erfarenhet från arbete i livs-
medelsbutik i Göteborg. Där var jag köttmästare 
och bra köttvaror är nyckeln till en omtyckt mat-
butik, säger Bijan Farhang Azad till Alekuriren.

Efter att ha tagit över Matskeppet i slutet av 
mars har familjen haft utförsäljning av befintli-
ga varor.

– Jag ville sälja slut allt för att garantera kun-
derna att när Tempo öppnar finns det inget gam-
malt kvar.

I den nya butiken är det nybakat bröd som 
gäller och snart även nygrillad kyckling.

– Vi ska utveckla vårt sortiment och utbud suc-
cessivt. Ett steg i taget. Fast redan från början 
kommer vi att lära våra kunder att vi alltid har 
öppet. Det är 9-21 som gäller alla dagar i veckan, 
året runt, lovar Bijan.

Familjen Farhang Azad flyttade till Skepplan-
da 1990 och har sedan dess sett hur det mesta har 
försvunnit från Albotorget.

– Nu satsas det igen och jag tror att Skepplan-
daborna stöttar oss. Vi hoppas på sikt även kunna 
erbjuda delar av postens tjänster.

För särskilt de äldre invånarna måste Tempo-
butiken betyda en kraftigt förhöjd livskvalitet i 
Skepplanda.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ


