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VASAGATAN 26, GÖTEBORG  031-17 22 60  WWW.LUNDIN.SE    

LÖDÖSE - Rosa kiosken

Butiksfastighet om 83 kvm. 
Lämplig som butik, kiosk, res-
taurang, möteslokal eller lager. 
Stor parkering och bra läge.

PRIS/BUD: 525 000:- 

VISNING: Välkomna att kontakta 

mäklaren för att boka tid.

LOKALAREA: ca 83 kvm 

MÄKLARE: Karin Sandberg Laigar 

031-745 20 64

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 

Ale Optik | Ale bokhandel | Apoteket | Ale Solotek | Ananda Thai take away
Ale Tips & Tobak | Alfredssons Trafi kskola | Backa Fisk | Blomsterriket | Drömhuset
Daisy footwear| Dressmann | Frukt- och grönsakshuset | Gött mos | Xlnt
Handels banken |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

Trogen blomma
på Ale Torg

Arbetet i en blomsterbutik växlar med 
årstiderna, likaså vilka färger som gäl-
ler. På våren är det mycket växter för 
utemiljö och färgerna går i pastell och 
limegrönt. Sedan kommer studenten 
med ett intensivt högtryck i butiken.  

Så här på hösten är det varma färger 
som orange och rött som gäller och 
inför allhelgona är efterfrågan stor på 
kransar och gravdekorationer. 

– Vi binder alla blomsterarrange-
mang och kransar själva och kan därför 
utgå från varje kunds specifi ka önske-

mål, säger Isabell 
Johansson, 

butiks biträde 
och delägare.

Julen är 

nästa stora blomsterhögtid och buti-
ken fylls med hyacinter, amaryllis och 
julgrupper.

Isabell älskar växter av alla slag, men 
kanske allra mest snittblommorna, som 
de importerar direkt från Holland.

– När kylen är fylld med en ny ladd-
ning blommor i vackra färger är det 
extra roligt att gå till jobbet.

Blomsterriket har varit 
Ale Torg troget och är den 
butik som funnits längst 
på torget. I 15 år har de 
försett Aleborna med 
vackra blommor fantasifulla 
arrangemang.

Isabell 
Johansson 

har sålt 
blom-

mor på 
Ale Torg 

sedan
1994.

  Isabell väljer
STAD NATUR

CYKEL BIL

BIO BOK

SNITTBLOMMA KRUKVÄXT

HYACINT AMARYLLIS
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Vi ses på

Författarbesök på 
Ale Bokhandel

Författaren Mats Ahlstedt gästade Ale Bokhandel i fredags eftermiddag.

NÖDINGE. Ale Bokhandel arrang-
erade höstens andra författarbesök 
i fredags.

Mats Ahlstedt gästade Ale Torg 
under några timmar.

Göteborgsförfattaren passade på 
att marknadsföra sin senaste bok 
”Mordet på Ragnhildsholmen”.

Första författarbesöket hade Stewe Claeson 
som gäst, vilket blev en succé. Det fick ägarna 
till Ale Bokhandel, Stephan Jönnå och Pia 
Zvorc, att köra vidare på det inslagna temat. I 
fredags hade butiken besök av Mats Ahlstedt.

– Det är roligt att kunna erbjuda kunderna 
ett mervärde i form av författarbesök. Att 
Stewe Claeson blev först ut berodde på att det 
var en lokal bekantskap. Han bor i Nödinge 
och är dessutom en trogen kund till oss, säger 
Pia Zvorc.

Stort intresse
Mats Ahlstedt tilldrog sig också ett stort 
intresse, många nyfikna alebor kom för att 
stifta bekantskap med duktige kriminalro-
mansförfattaren. En del passade också på att 
köpa någon av hans verk.

– Jag debuterade 2005 och har gjort fyra 

kriminalromaner. ”Dödsängeln” var den 
första och sedan kom i rask takt två till ”Vio-
linisten” och ”Den röda damcykeln”. Den 
sistnämnda boken utspelas förresten i dessa 
trakter, huvudpersonen bor i Nödinge, berät-
tar Mats Ahlstedt.

Varför blev det kriminalromaner för 
dig?

– Jag har grubblat på det. Jag har hela tiden 
vetat att jag ville bli författare, men att det 
blev kriminalromaner beror till stor sanno-
likhet på att jag är intresserad av psykologi. 
Min pappa var fängelsepräst på Härlanda och 
han samtalade med grovt kriminella. Det har 
också spelat in antar jag, säger Mats Ahlstedt 
som passade på att hylla Ales nya bokhandel.

– Fantastiskt att det finns modiga männis-
kor som vågar satsa i kristider. Bokhandeln är 
jättefin, sade Mats.

Nästa författarbesök blir redan på fredag 
då Ale Bokhandel har den stora äran att hälsa 
välkommen till Ann Rosman som är aktuell 
med ”Fyrmästarens dotter”.

– Mats Ahlstedt gästade Nödinge

PÅ ALE TORG

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se


