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Det är vi 
som säljer 
bostäder i 
ditt område.

Hans GötestamHans Götestam

0303-74 66 90 • www.axelssonsfast.se

Mer än bara mäklartjänsten

Birgitta StrömBirgitta Ström

Utsiktsläge!

BOHUS
Mycket trisamt hus. Ett högt och fi nt läge. Ca 20 min till Göteborg och närhet 
till Kungälv. Huset har genomgått omfattande renovering under 2000 talet. Nytt 
tak, omdränerat, bergvärme, nya fönster och asfaltering av uppfarten, utsidan 
nymålad 105 kvm. Pris 1.975.000:- eller högstbjudande.
Bokade visningar 7/10. Ring för bokning!

– Det stämmer! Vi kommer 
att bjuda på 70-80-talsmu-
sik hela kvällen. På premiä-
ren kommer vi dessutom 
att ha fri entré, så vi räknar 
med långa köer innan dör-
rarna slås upp klockan nio.

Är konceptet kopierat 
från Fars Hatt?

– Ja, fungerar det i 
Kungälv borde det kunna 
gå även Ale. Vi har haft en 
stor efterfrågan på den här 
typen av arrangemang från 
våra gäster. De anser att det 
finns många ställen för den 

yngre publiken, men inte 
för den här målgruppen. 
Nu tillgodoser vi det beho-
vet på hemmaplan.

Vad har du för förvänt-
ningar på premiärkvällen?

– Självfallet vill jag att det 
ska bli fullt. Vi kommer inte 
att ha något förköp varför 
jag rekommenderar gäs-
terna att komma i god tid.

Hur ofta kommer ni att 
arrangera 28+?

– Första fredagen i varje 
måndagen, hela året om. 

Det är i alla fall tanken att 
det ska bli så.

Vilken hit kan man inte 
vara utan en sådan här 
kväll?

– YMCA är ju ganska bra 
och den bör väl spelas. Vi 
får se vad DJ Plan kan leta 
fram från arkivet.

Lycka till!
– Tackar!

JONAS ANDERSSON   

Mikael Ucar, ägare till 
Balance Bar & Kök på Ale 
Torg...

...som fredag den 5 oktober har premiär för 28+

Bytesdagen av barnartiklar, som startades upp i Surte för ett antal år sedan, har successivt 
växt och är numera ett arrangemang som lockar mängder av besökare. Sedan våren 2006 
har bytesdagen genomförts i Surte Kulturhus, men nu har även dessa lokaler visat sig vara i 
minsta laget. Höstens bytesdag kommer därför att äga rum i Ale gymnasiums bamba, 13-14 
oktober.

– Vi hoppas på lika mycket folk som vanligt. Räcker inte lokalerna till den här gången får vi väl 
flytta till bandyhuset nästa gång, säger Hanna Settergren.

På bilden ses några ur arrangörskommittén för bytesdagen: Annelie Winbo, Jessika Forsell, 
Hanna Settergren, Gunilla Hagman med sonen Magnus, samt Susanne Melin.

Foto: Jonas Andersson

Arrangörerna till 
bytesdag byter lokaler
– Arrangemangett bara växer och växer

Ingen tidning?
Maila oss.

ingentidning@alekuriren.se
Uppge namn, adress och 

telefonnummer till aktuell adress.
Eller ring Svensk Direktreklam: 0522-68 11 00

Varvet, Lödöse 0520-661 800 • Öppet Vard 16-19, Lörd 11-15

SNART...SNART...
halloween

Specialbutiken förSpecialbutiken för 
maskerad. Välj mellanmaskerad. Välj mellan 
hundratals olika kläderhundratals olika kläder 

och accessoarer!och accessoarer!


