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Mer än bara mäklartjänsten. Arvsskiften • Bodelningar • Bouppteckningar 
Deklarationer • Energideklarationer • Fastighetsförmedling • Gåvobrev • Lösöreauktioner 
Röjning och städning • Samboavtal • Skatteberäkningar • Testamenten 
Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00 • Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Vi har 

Öppet Hus 
på Älvängens julmarknad 

söndag den 6:e december mellan kl 12:00-16:00.

Välkomna in!

Vi bjuder på glögg och pepparkakor samt 
besvarar dina frågor om ditt boende

och om bostadsmarknaden i Ale.

Vill du få din egna bostad värderad, 
hjälper vi dig givetvis kostnadsfritt.

ALAFORS. Nyfiken på Ales 
största inomhusgran?

Den är drygt 5,40 meter 
hög och ska placeras på 
Pelarteatern i Alafors fabri-
ker.

En given publikdragare när 
Nol-Alafors kulturföreningen 
arrangerar familjedag.

Söndag 13 december är det inte 
bara lucia. Det är också öppet hus 
på Pelarteatern. Nol-Alafors kul-
turförening har planerat arrange-
manget under hela hösten och pro-
grammet är innehållsrikt.

– Engagemanget från våra med-
lemmar är mycket stort. I fjol blev 
det inget så i år har intresset varit 
särskilt stort, berättar årsfärske ord-
föranden, Patrik Vant Hof, 22.

Som sig bör blir det en hel del 
underhållning från teaterscenen. 
Dagens stora föreställning är ”Sune 
och familjen Anderssons jul”, men 
det ges också en del andra smakprov 
och sketchen ”Mormor gråder” av 
Jonas Gardell.

– Sedan finns det också möjlig-
het att vara med och julpynta Ales 
största inomhusgran, köpa lotter, 
äta hembakt julgodis och få bli an-
siktsmålad, berättar Jenny Kor-
honen.

Aleborna, föeningar, företag – 
ja alla som har bakat ett peppar-
kakshus – inbjuds att ställa ut sitt 

alster på Pelarteatern. Pris till en 
vinnare.

– Sen kommer Ale lucia på besök. 
Det är första gången 
som hon gästar Pelarte-
atern, säger Patrik Vant 
Hof stolt.

Föreningen har idag 
40 medlemmar. Flerta-
let kommer att vara på 
plats för att förverkli-
ga familjedagen. Det 
kommer att vara rustat 
för all världens även-
tyr i Alafors fabriker på 
lucia.

Rustar för 
familjedag

NOL-ALAFORS KF
Nol-Alafors kulturförening bildades 1987. 4 maj 1996 invig-
des Pelarteatern i Alafors fabriker. Idag är det renodlad 
teaterverksamhet och café som bedrivs, men målet är att 
vidga utbudet att även omfatta musik. Idag finns fem aktiva 
teatergrupper med deltagare från elva år och uppåt. Fören-
ingen drivs i ideell regi i samarbete med Studieförbundet 
Vuxenskolan. Syftet är att främja ungdomars fritid i allmän-
het och teaterintresset i synnerhet. Föreningen har haft 
300 medlemmar som mest. Dagens siffra är 40. Ordförande 
är Patrik Vant Hof.

Nol-Alafors kultur-
förening firar lucia

I FABRIKEN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Jenny Korhonen, Andreas Björkdahl Jenny Korhonen, Andreas Björkdahl 
och Patrik Vant Hof hoppas på en väl-och Patrik Vant Hof hoppas på en väl-
besökt familjedag i Pelarteatern nästa besökt familjedag i Pelarteatern nästa 
södag – på självaste luciadagen.södag – på självaste luciadagen.

Ale Musikskola underhöll i cafét. Mattias Salek, Joakim Erlandsson och 
Viktor Larsson sjöng och spelade på Repslagarmuseet i lördags.

Jul på Repslagarmuseet
ÄLVÄNGEN. Julmarknaden på 
Repslagarbanan i Älvängen 
blev en välbesökt historia.

Utställare och besökare 
myste ikapp.

– Det är en härlig tradition 
vi har skapat tillsammans 
med alla entusiaster, sa 
museichef, Börje Johansson.

Årets första publika julevenemang 
arrangerades i helgen. Det var jul-
marknad på Repslagarbanan och till 
Ale Torg kom tomten med häst och 
vagn. Väl där fick han ta emot öns-
kelistor från förväntansfulla barn. 
Amanda Hansson, 5 år från Nö-
dinge, hade skrivit en ponny överst 
men kunde också tänka sig lite vat-
tenfärg... Lagom till julafton får vi se 
vilka Ale Torgs tomte, Ingvar Ham-
marström, besöker.

På Repslagarbanan i Älvängen var 

utställarna många, såväl föreningsli-
vet som näringslivet tog emot. Här 
kunde fyndas både julklappar, godis 
och pynt.

– Vi är jättenöjda med arrange-
manget. Mycket folk både på insi-
dan och utsidan. Vårt nya samarbe-
te med Ale Musikskola är ett lyft, sa 
Börje Johansson.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

– Och på Ale Torg hittade vi tomtefar

Amanda Hansson och Viola Kris-
tensson båda 5 år från Nödinge satt 
upp i tomtens vagn på Ale Torg.


