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Älvängen

www.alefastighetsformedling.se  Älvängen 0303-74 80 55

Du har väl inteDu har väl inte
GLÖMT LUSSEKATTEN?GLÖMT LUSSEKATTEN?Älvängen • tel. 74 68 51

HÅLANDA. Att vara 
hantverkare är kanske 
inte så unikt.

Men om du tittar på 
Agneta Gustavssons 
hantverk reagerar du.

Hon lever nämligen på 
att göra änglar i keramik.
Agneta Gustavsson i Hålanda är egent-
ligen utbildad florist och har även en 
tvåårig utbildning i vaxskulptur. Ändå 
blev det keramik som hon fastnade 
för när hantverket gick från hobby till 
yrke. I dagarna har hon öppnat butik 
hemma i Skogsbacken, Båljen, Hålanda 
– inte bara för sig själv – utan även för 
andra hantverkare som försöker få ut 
sina verk till försäljning.

Lokaltidningen har hälsat på bland 
änglar, lera, troll, ljus, textilier och 
andra hantverk. 

Läs 17

Agneta Gustavsson med 
sina änglar.

Änglar i massor 
i Hålanda

Personbilar Personbilar 
Bussar • Lastbilar Bussar • Lastbilar 

0303-74 82 200303-74 82 20

i Alei Ale

NÖDINGE. 253 802 
svarta bärkassar har 
passerat ut genom dör-
rarna på ICA Kvantum 
Ale Torg sedan 1 mars.

Det betyder inte 
mindre än 143 809 
kronor till Vakna-
fonden.

Den största checken 
– hittills.

Ica-handlare på Kvantum Ale Torg, Marianne Sjöö, överlämnade en ny check till Vakna-fonden i samband med skyltsöndagen 
på Ale Torg i söndags. Vakna-fondens ordförande, Tyrone Hansson, uttryckte stor tacksamhet.     Foto: Allan Karlsson

Marianne Sjöö, Ica-handlare 
i Nödinge, hade en angenäm 
söndag. Hon överlämnade en 
jättecheck till barn och ung-
domar i Ale kommun.

– Det är så vi hoppas att 
hon ser det. Pengarna går 
oavkortat rakt ut till barn- 
och ungdomsaktiviteter i Ale 
kommun. Främst är det för-
eningslivet som ges extra stöd 
till sina verksamheter, säger 
Vakna-fondens ordförande, 
Tyrone Hansson.

– Det är ett fantastiskt sam-
arbete vi har med Ica.
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Påse som blivit poppisPåse som blivit poppis
– Ny generös check från ICA Kvantum till Vakna-fonden

LUCIA torsdag 13/12LUCIA torsdag 13/12

Leg. Vet.
Elisabeth

Axén Krüger

Leg. Vet.
Maria

Nilsson

0303-22 76 20
Boka tid på:

Julklapp
vvid besökid besök
JulklappJulklapp
vvid besökid besök
1 julklapp/patient

Gäller 1/12 - 31/12

Älvängen 0303-74 92 30

PRISFEST

ALLA PIZZOR

Valfri pasta 59:-
/st49:-49:-

Gäller avhämtning under december 2007

Älvängens

söndag 9 december kl 11-16

- en knutpunkt för handel och service

Handla och vinn en 
42" LCD-tv!

För varje hundralapp du 
handlar för får du en lott!

Söndagsöppet 
fram till jul!


