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Törnros Skönhet & Hälsa
Invigning måndag den 25 januari kl: 1700

Välkommen för fi rande med dryck och tilltugg.
Jag håller till i XLNT:s lokaler på Ale Torg.

Svensk Klassisk Massage, Energimassage
Bindvävsmassage, Kroppsbalansering 

Arbets & Idrottsskador
Ring för tidsbokning på 

tel. 0704-00 40 65
Anna-Maria Törnros

Certifi erad Massageterapeut

LÖDÖSE. Det kallas för 
årets smartaste täv-
ling.

På tisdag gör Ting-
bergsskolan klass 5B 
debut i ”Vi i femman”, 
i den första av fyra 
kvartsfinaler.

För motståndet 
svarar Valemyrskolan 
från Strömstad.

Förväntningarna är stora och 
nervositeten gör sig ibland 
påmind hos tävlingsduon. I 
kväll (läs tisdag) ska Daniel 
Wagman och Julia Svenn-
berg försvara Tingbergssko-
lans färger i den radiosända 
kvartsfinalen mot Valemyr-
skolan.

– Visst är det lite nervöst, 
men det ska samtidigt bli väl-
digt roligt. Det blir första 
gången i radion 

både 

för mig och Julia, säger 
Daniel till lokaltidningen.

I den nationella uttag-
ningen, där över 3 000 femte-
klasser fanns representerade, 
lyckades 5B på Tingbergs-
skolan bli bland de 200 främ-
sta. De kvarvarande lagen 
har sedan delats in regionsvis 
utifrån landets P4-kanaler. 
Således är det P4 Radio Väst 
som gäller för Tingbergssko-
lan.

– Engelska och matte är 
favoritämnena i skolan, men 
jag gillar även geografi. För-
hoppningsvis får vi frågor 
som rör dessa områden, 
säger Julia.

– Jag gillar natur och geo-
grafi, tillägger Daniel som 
givetvis hoppas på avance-
mang.

– Det hade varit jättekul 
att ta sig hela vägen fram 
till final, säger han och ler 
brett.

Klasskompisarna 
kommer att finnas 

på plats i studion för att heja 
fram Daniel och Julia. Den 
egenkomponerade hejaram-
san lär eka när tillfälle ges.

– Men det gäller att kom-
pisarna är tysta och inte 
kommer med hjälp när frå-
gorna har ställts. I så fall kan 
vi bli diskade och det vore 
inget vidare, säger Daniel.

Hur har ni laddat inför 
kvartsfinalen?

– Det är svårt att läsa på 
när man inte vet vad frågorna 
kommer att handla om. Vi får 
hoppas att det går bra och att 
vi lyckas få fler rätt än våra 
motståndare, avslutar Julia 
Svennberg.

Hela Tingbergsskolan håller tummarna
– Kvartsfinal för 5B i ”Vi i femman”

Har kompisarnas fulla stöd. Daniel Wagner och Julia Svennberg kommer att ha sällskap i ra-
diostudion av sina klasskamrater. Frågan är om Tingbergsskolan klass 5B lyckas besegra Va-
lemyrskolan från Strömstad?

ALAFORS. Tjeddin 
Almizori är ny ägare till 
Ahlafors Livs.

Han har tidigare 
drivit butiker inne i 
Göteborg, men aldrig 
varit verksam i ett litet 
samhälle som Alafors.

– En ny och spän-
nande utmaning, säger 
Tjeddin till lokaltid-
ningen.

Tjeddin Almizori övertog 
Ahlafors Livs den 1 decem-
ber i fjol, men det var först 
vid årsskiftet som han öpp-
nade butiken på riktigt som 
han själv väljer att uttrycka 

det.
– Den första tiden fick jag 

fylla upp hyllorna med varor 
och jag har även ändrat om 
en del i butiken, förklarar 
Tjeddin.

Att driva affär på en liten 
ort som Alafors kräver san-
nerligen sin man, men Tjed-
din räds inte utmaningen.

– Affären låg ute till för-
säljning på Blocket och jag 
nappade direkt. Det ska bli 
roligt att få pröva något nytt, 
säger Tjeddin som kommer 
att ha hjälp i affären av sin fru 
och sin kusin.

Utbudet ska vara brett, 
men att ha stora kvantiteter 

på lager är inte att tänka på.
– Det ska finnas lite av 

varje, alltifrån livsmedel, 
frukt och presentartiklar till 
tidningar och godis. Det som 
kunderna efterfrågar tar jag 
hem.

Ditt första intryck av 
Alafors?

– Jag trivs bra. Här är väl-
digt lugnt om man jämför 
med Göteborg. Det blir en 
annan kontakt med kunderna 
och det är trevligt, avslutar 
Tjeddin Almizori.

Från storstaden till landsbygden
– Ahlafors Livs har fått en ny ägare

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Tjeddin Almizori är ny ägare till Ahlafors Livs.

Daniel Wagner och Julia 
Svennberg, klass 5B, ska 
försvara Tingbergsskolans 
färger i den första av fyra 
kvartsfinaler i ”Vi i femman”. 
Radio Väst sänder direkt på 
tisdag klockan 17.

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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