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Ale Torg 0303-971 50

För rörliga och 
smidiga leder

449:-
Omega-3

Kondrin
+

Ale Torg ägs och förvaltas av Fastighets AB Balder   

Öppet vardag 10–19, lördag 10–15
ICA Kvantum har öppet 8–22 alla dagar

Ale Tips & tobak|Ananda Thai take away|Blomsterriket|Drömhuset|Hemtex
Frukt- och grönsakshuset|KICKS|Klippstudion|Limit|Svenssons krog|ZooNet
Lidl|Lindex|McDonald’s|Pizzeria Bella Mia|Sportringen|Svenheimers konditori

Aktuell Optik|Ale bokhandel|Apoteket|Ale Solotek|Ananda Thai take away
AleTips&Tobak|Alfredssons Trafikskola|Backa Fisk|Blomsterriket|Drömhuset
Daisy footwear|Dressmann|Frukt- och grönsakshuset|Handelsbanken|Xlnt
Hemtex|Hälsoteket| ICA Kvantum|KICKS|Klippstudion|Klockmaster/Smycka
Lidl|Limit|Lindex|M2|McDonald’s|Nols Färg|Pizzeria Bella Mia|Sportlife
Sportringen|Svenheimers konditori|Svensk Fastighetsförmedling|ZooNet
Svenssons krog|Systembolaget

Vi har också 

öppet på söndagar

Nols Färg firar 
10 år på Ale Torg

När Kicki Dahlström var 20 år fick 
hon möjlighet att köpa en kosmeti-
kabutik. Hon tog chansen, komplet-
terade utbudet med färg och tapeter 
och sedan dess har allt flutit på. I 
dag stortrivs Kicki med sitt yrkesval, 
både med möjligheten att jobba med 
färg och att driva butik. 

– Kundkontakten är det bästa 
med mitt jobb och så älskar jag att 
sätta ihop former och färger och 
leka med färgnyanser. Det är bra att 
kombinera med kosmetika. 

Tapeter och färg är den största 
delen av verksamheten för Nols 
Färg och Kicki medger att det är 
den delen som hon tycker mest om. 
Lotta Johannesson, som har arbetat 
i butiken sedan den öppnade på Ale 
Torg, håller med.

– Det är så härligt med färg och tapet! 
Det är väldigt  omväxlande och så kom-
mer det ju nya trender hela tiden. Vi 
tröttnar nog aldrig på det här!

Erbjudande v. 35

Med anledning av vårt 
10-års jubileum har vi 
många fina erbjudanden 
i vår butik. Välkommen!

Vi ses på

I augusti 1999 flyttade Nols Färg till Ale Torg. 
Det är en flytt som Kicki Dahlström inte har ångrat.
– Det är bra att vara här. Det finns 
allt och det är lätt att ta sig hit.

Kicki väljer
NATUR STADSPULS

CYKEL BIL

FÄRG TAPET

KAFFE TE

GOLF KORSORD

10 år på Ale Torg

KickiTEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

arknadsförs i ny regii ny regi

inför publik. Det tror jag är en 
nyttig erfarenhet om sången 
är något som man vill satsa 

Bilden visar fjolårets luciatrupp under kröningsceremonin i Furulundsparken i Alafors.
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på. Det var en jätterolig upp-
levelse och vi hade otroligt 
kul de veckorna vi var till-
sammans.


