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VECKANS 

PROFIL

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|Gött mos | 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|Gött mos | Xlnt
Handelsbanken|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

En bra dag 
innehåller allt

Fariba är en av två delägare till 

XLNT på Ale Torg. Hon har drivit 

salongen tillsammans med Maria 

Kossary i elva år och konstaterar att 

det var ett bra val de gjorde när de 

valde att etablera sig i Ale. Fariba tycker 

verkligen om att vara frisör och nu ser 

hon fram emot att få sprida höstens 

frisyr-trender. Kort är det som gäller för 

kvinnor, och för män, men för dem är 

halvlångt fortfarande aktuellt.

– Färgen som gäller i höst är brunt i 

både varma och kalla nyanser. Man kan 

gärna blanda lite också för att få frisyren 

lite mer lekfull.

Fariba 

hamnade

på Ale Torg 

i mitten av 

1990-talet.

I början hyrde hon sa-

longen tillsammans med kollegan Maria 

Kossary, men snart vågade de satsa.

– Först var vi lite försiktiga, men efter 

bara några månader här kände jag och 

Maria att vi hade hamnat helt rätt. 

Vi ses på

– En bra dag för mig är 
när jag får göra många 
olika saker. Klippa, färga, 
slinga och gärna också 
permanenta. Det är varia-
tionen som är roligast.
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Fariba Bayat. 
Hennes kol-
lega Maria 
Kossary är 
mammaledig. 

  Fariba väljerSTAD
NATURCYKEL

BILKORTKLIPPT UPPSATTBIO
BOKFÄRGAT NATURLIGT

FÖR MÄN
Du avgör din huds framtid
HUDVÅRDSPRODUKTER

KÖP 2 BETALA FÖR 1

– Det är ett arrangemang 
som äger rum nu på lördag 
i Lödöse. Överskottet som 
vi drar in på de olika akti-
viteterna går oavkortat till 
Cancerfonden.

Vad står på program-
met?

– Det blir poängprome-
nad med start vid Frilufts-
främjandets stuga vid Ting-
bergsskolan. Målgången 
är förlagd till församlings-
hemmet där kyrkan ordnar 
med kaffeservering. Under 
promenadens gång finns 
också möjlighet att köpa 
lotter som olika föreningar 

ansvarar för. Det gäller att 
ha med sig den stora plån-
boken, så att vi samlar in 
riktigt mycket pengar.

Varför detta initiativ?
– Det är en god gärning 

samtidigt som vi stärker 
sammanhållning i bygden. 
Arrangemanget för med 
sig många positiva effekter. 
Vi blir en officiell partner 
till Rosa Bandet-galan som 
kommer att sändas i tv.

Vad har ni för förvänt-
ningar?

– Vi hoppas naturligtvis 
på mycket folk, inte bara 
invånare från Lödöse och 

Nygård utan även från Lilla 
Edet och Ale. Vi har inte 
satt upp något mål för hur 
mycket pengar som arrang-
emanget ska generera, men 
förhoppningen är att det 
ska bli en rejäl slant.

Är detta tänkt att bli en 
tradition?

– Ja, vi hoppas att detta 
ska bli en årligen återkom-
mande aktivitet på hösten. 
Det hänger lite grann på 
hur stort intresset blir på 
lördag. 

JONAS ANDERSSON

...Lars Hansson i Lödöse Nygårds Intresseförening.

Vad är Rosa lördag?

Hallå där...


