
2009  |   vecka 33  |   nummer 27  |   alekuriren 13

SKEPPLANDA. Med sina 
105 år är Anna Forsa-
eus kommunens äldsta 
person.

Förra måndagsefter-
middag firades Ales 
järnlady på Klock-
arängen.

– Det är inget man 
tror i förväg att ens 
mamma ska bli 105 år, 
säger sonen Svante 
som uppvaktade med 
blommor och tårta.

105 år och still going strong. 
Några krämpor känner inte 
Anna Forsaeus inte av och 
på födelsedagsfirandet var 
det idel glada miner hos såväl 
jubilaren själv som hos de 
släktningar som kom för att 
gratulera.

– Mamma är fantastisk! 
Hon är oerhört pigg för sin 
ålder och har tack och lov fått 
varit frisk och kry mest hela 
tiden, säger Svante, äldst av 
fem barn med sina 77 år.

– Jag och mamma brukar 
prata varannan dag och 
ungefär var tredje vecka åker 
jag från Säffle till Skepplanda 
för att besöka henne, säger 
Svante.

Anna Forsaeus är född 
och uppväxt i Ales norra 
del. Under sin yrkesverk-
samma tid tjänstgjorde hon 
som skollärare i Hålanda, 
Lödöse, Ramstorp och slut-

ligen på Garnvindeskolan. 
Innan Anna fick plats på 
Klockarängen bodde hon 20 
år i lägenhet på Kyrkbacken i 
Skepplanda.

– Här trivs jag väldigt bra, 
säger Anna som verkar ta 

uppståndelsen med ro.
Kanske inte så konstigt 

när man jubilerar för 105:e 
gången.

Ales äldsta firades på sin 105-årsdag
– Anna Forsaeus tog emot på Klockarängen

Anna Forsaeus är äldst i Ale kommun. I måndags firade hon 
sin 105-årsdag på Klockarängen i Skepplanda.

36 ÅR

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Vi ses 
på torget!

Vi har
också 

öppet på 
söndagar
kl 11-15!

Öppet vardag 10-19, lördag 10-15
ICA Kvantum har öppet 8-22 alla dagar
Sportringen, Ale Tips & Tobak, Hemtex, Limit, Lindex, Klippstudion, Blomsterriket 
ZooNet, Drömhuset, KICKS, Lidl 10-17, Pizzeria Bella Mia 12-21 
Ananda Thai Take away 12-20 och McDonald’s 10-24

ICA Kvantum | McDonald’s | Lindex | Klippstudion | ZooNet | Sportlife
Dressman | Blomsterriket | Ale bokhandel | Ale Tips & Tobak | Svenheimers 
konditori Hälsoteket | Svensk Fastighetsförmedling | Handelsbanken | Daisy footwear
Nols Färg | Aktuell Optik | Svenssons Krog | Lidl  | Backa Fisk
Xlnt | Systembolaget | Sportringen | Drömhuset | Pizzeria Bella Mia
Apoteket | Klockmaster | Smycka | Ananda Thai | Hemtex | Kick’s | Limit
Alfredssons Trafi kskola | Nordea | Ale Solotek | M2 | www.aletorg.se

                                                             Ale Torg ägs och förvaltas av Fastighets AB Balder   
Öppet ALLA dagar 8-22 • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, sjukdom eller leverantörsförseningar. Erbjudandet gäller v 33.

3000 gör det varje vecka. 

Gör du?

Självscanning-vara!

Stilldrink

3för15:-
Ica • 3 x 25 ml • Ord pris 9:95/st

Självscanna du också och spara tid!

>>Fördelarna:
• det är enkelt

• du handlar snabbt och smidigt

•  du ser hela tiden hur mycket 

du handlar för

•  du packar ner varorna 

medan du handlar

• du får specialerbjudanden

•  du bidrar till en bättre 

arbetsmiljö för kassörerna

Lövbiff

119:-/kg
ICA Ursprung Sverige • Ca 1200g

Pytt i panna

17:90/st
Euroshopper • 1 kg • Djupfryst


