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KNALLSÖNDAG
Sön 17:e maj. Kl. 11–15

Och du, missa inte Panna fotboll 
21–22 maj med tävlingar, skön 
musik å grymma priser.

FETT BRA”

GREJER PÅ

Välkommen på premiär när knallarna intar Angered.
Torgförsäljning rakt över disk. Skynda att fynda!

Premiär!

TORGET ”

www.angeredcentrum.se

Id16. 2009

ÄLVÄNGEN. Våren 1984 
öppnade Tommy Peter-
sen den första frisersa-
longen i Älvängen cen-
trum.

Den har följts av 
betydligt fler, men 
Älvängens Frisörteam 
står sig fortfarande väl 
i konkurrensen.

– Vi har aldrig upplevt 
några djupa dalar utan 
har hela tiden märkt av 
en stadig utveckling, 
säger Tommy till Ale-
kuriren.

Tiden går fort när man har 
roligt och för Tommy Peter-
sen har det verkligen varit så. 
25 år har gått sedan han slog 
upp dörrarna till sin salong i 
centrum.

– Jag jobbade som anställd 
frisör i Tuve när jag fick för-
frågan om att öppna egen 
salong i Älvängen. Det fanns 
nämligen ingen i centrum, 
förklarar Tommy.

Han antog utmaningen 
och det beslutet har han 
aldrig behövt ångra. Ganska 
snart insåg Tommy att 
behovet av en frisersalong i 
Älvängen var stort.

– Jag var ensam första 
halvåret sedan började jag 
att anställa personal. Efter 
ett och ett halvt år var vi fem 
personer på salongen, berät-
tar Tommy som driver rörel-
sen tillsammans med hustrun 
Aline.

Bra mix i salongen
Idag omfattar verksamheten 
fem utbildade frisörer och 
två elever.

– Vi har lyckats med 
rekryteringen och fått in 
unga och ambitiösa frisörer. 
På så sätt skapar vi en bra mix 

i salongen och vi både lär oss 
och inspireras av varandra.

Brinner du lika mycket 
för yrket idag som för 25 år 
sedan?

– Ja, det gör jag. I grund 
och botten är det ett hant-
verk. Det viktigaste är att 
man hänger med i utveck-
lingen hela tiden och anam-
mar de trender som kommer. 
Jag gillar också den sociala 
kontakten som arbetet för 
med sig. Jag träffar väldigt 
många trevliga människor, 
säger Tommy.

Under åren har Tommy 

Petersen också varit engage-
rad i Älvängens centrumför-
ening och suttit som ordfö-
rande i företagarföreningen.

– Jag tror att Älvängens 
framtid är god. Det känns 
som om att ortsborna är 
måna om sitt samhälle och 
den nya pendelstationen 
och utbyggnaden av vägen 
kommer att stärka Älvängen, 
det är jag övertygad om, 
avslutar Tommy Petersen.

Älvängens Frisörteam 
25-årsjubilerar
– Tommy var först ut i centrum

Tommy Petersen på Älvängens Frisörteam firar 25-årsjubi-
leum. 
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Sländans fritidshem i 
Skepplanda, med barn i åld-
rarna 7-9 år, har under vår-
terminen arbetat i ett tema 
om utrotningshotade djur. 

Vi har i vår arbetsplan 
bland annat som mål att 
varje barn skall kunna ett 
utrotningshotat djur. För 
att nå detta mål har barnen 
fått välja ett djur att göra en 
enkel faktabok om. De har 
letat fakta i olika filmer och 
på Nordens Arks hemsida. 
Vi har pratat mycket med 
barnen om varför djur blir 
utrotningshotade, att det 
ofta beror på oss människor.

Vi har fått kulturbidrag 
från kommunen, det gjorde 
resan möjlig. Den 28 april 
åkte barnen i klass 1, 2 
och 3 i Sländanhuset på en 
efterlängtad resa till Nor-
dens Ark för att få se djuren 
de arbetat med. Barnen är 

mycket nöjda med besöket 
och de flesta lyckades få se 
”sitt” djur. Vi är glada att vi 
kunnat göra den här resan.

Temat kommer att avslu-

tas en kväll på fritids, till-
sammans med föräldrar, där 
det blir poängpromenad och 
bildspel från resan.
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Sländan besökte Noaks Ark

Elever från Sländans fritidshem i Skepplanda besökte Noaks 
Ark.


