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ALAFORS. Nols Snickeri 
har återuppstått.

Bröderna Rune och 
Bengt Arvidsson lät 
inte sommarens brand 
förstöra deras livsverk.

– Vi kommer att köra 
vidare, men i fortsätt-
ningen ska vi unna oss 
en ledig dag i veckan, 
säger Rune till lokaltid-
ningen.

Många trodde nog att som-
marens brand, som förstörde 
stora delar av Nols Snickeris 
lokaler, skulle sätta en tragisk 
punkt för en 60 år gammal 
rörelse. Ägarna ville dock 
annat och ur ruinerna har 
man låtit återställa fastighe-
ten.

– Vi har fått hjälp med 
ett nytt plåttak då det tidi-
gare trätaket totalförstördes. 
Samtidigt passade vi på att 
måla innerväggarna. Belys-
ningen är också ny varför vi 
har fått en betydligt ljusare 
lokal än vad vi hade tidigare, 
säger Bengt Arvidsson.

Trots de stora vattenmas-
sorna som krävdes vid rädd-
ningstjänstens släckinsats, 
så är maskinparken nästan 
intakt.

– Det är bara kapsågen 
som vi tvingats byta ut, övriga 
maskiner gick att rädda. Visst 
har vi fått plocka isär motorer 
som var vattenskadade, men 
vi har lyckats få igång dem 
igen, säger Rune Arvidsson.

Hur känns det att vara 
tillbaka i vardagen igen?

– Vi startade upp efter 
trettonhelgen, så vi har bara 
varit igång i en dryg vecka. 
Det tar ett litet tag att komma 
in i rutinerna, men självklart 
känns det roigt att fastighe-
ten har kunnat byggas upp 
igen, säger Rune.

– Någon ny brand skulle vi 

inte klara av. Det har varit ett 
jäkla jobb med renoveringen 
och jag vet inte hur många 
kubik bråte som vi har slängt, 
flikar broder Bengt in.

Blir verksamhetsinrikt-
ningen densamma som 
tidigare?

– Ja, vi ska koncentrera 
oss på innetrappor och till-
hörande spaljéer. Det är vår 
specialitet och det som vi 
kommer att ägna oss åt. Vi 
har en hel del inneliggande 
order att ta tag i, avslutar 
Rune Arvidsson.

JONAS ANDERSSON

Nols Snickeri lever vidare
– Fastigheten återuppbyggd efter som-
marens brand

Bröderna Bengt och Rune Arvidsson har kommit igång med snickeriverksamheten igen efter 
sommarens brand.

Nols Snickeri kommer att leva vidare. Fastigheten har för-
setts med ett nytt plåttak, i övrigt är det mesta sig likt.

En presentationsfilm om Ale 
går nu att finna på kommu-
nens hemsida. Filmen, som 
är cirka fem minuter lång, 
marknadsför Ale och visar 
på många av alla de fördelar 
kommunen erbjuder sina 
invånare och dess besökare.

– Syftet är att ge en känsla 
av Ale och dess själ. Vide-
osnutten är en introduktion 
om vad Ale kommun är, 

säger Jerry Brattåsen på Ale 
Utveckling som ansvarat för 
projektet.

Förutom Ale Utveckling 
har ett 15-tal företag med-
verkat i finansieringen av 
filmen.

Vidare kan nämnas att det 
skett en kvalitetshöjning av 
kommunens företagarregis-
ter.

– Business Region Göte-

borg har gjort en gemensam 
satsning på samarbetet med 
Upplysningscentralen (UC), 
vilket gör att Ales företag 
finns med aktuella uppgifter 
så snart de registrerats, säger 
Jerry Brattåsen.

Företagarregistret går 
också att finna på Ale kom-
muns hemsida.

JONAS ANDERSSON

Presentationsfilm 
som marknadsför Ale
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Välkommen till din 

Matbutik!

BrödBröd
SötlimpaSötlimpa, Havrelimpa,, Havrelimpa,
Havrebräck(6st i påse)Havrebräck(6st i påse)

Gôrgott bröd frånGôrgott bröd från 
Blomqvist bageri 600gBlomqvist bageri 600g

22 för för 

2020:-:-
Blanda som du vill!Blanda som du vill!

PotatisPotatis 
110kg säck0kg säck
King Edward, AsterixKing Edward, Asterix

Klass 2Klass 2

29299090//säcksäck

OOstst
GGreve-, Präst-,reve-, Präst-,
Herrgårds Herrgårdsostost

55999090
Ostkompaniet. 28-35%

//kgkg

Priserna gäller tom 25 januari med reservation för slutförsäljningPriserna gäller tom 25 januari med reservation för slutförsäljning 

Med manuell delikatessMed manuell delikatess
& självscanning • Välkomn& självscanning • Välkomnaa!!

Diplom-ISDiplom-IS

Buffalo BillBuffalo Bill 
GlasspinnarGlasspinnar

88-p, jfrpris 1:88/st-p, jfrpris 1:88/st

22 för för 

3300:-:-
ord.pris 34:90/pkt


