
2010  |   vecka 10  |   nummer 9  |   fokus företag 15

NÖDINGE. Gatukök ger 
plats för skomakeri och 
nyckelservice.

Den 15 mars flyttar 
bröderna Abbe och Alex 
Darakji in i före detta 
Gött Mos lokaler på Ale 
Torg.

– Vi har funnits på 
Allum i Partille sedan 
en tid tillbaka, men 
tyckte nu att det var 
läge att utvidga verk-
samheten, säger Abbe 
till Fokus Företag.

Ale Skomakeri & Nyckelser-
vice är företagsnamnet, men 
rörelsen kommer också att 
omfatta kemtvätt, batteriby-
te och skrädderi.

– Vi kör samma koncept 
som på Allum förutom skräd-
deri som blir unikt för Nö-
dinge. Här ska man få sina 
byxor upplagda, dragkedjor 
fixade eller knappar lagade, 
säger Abbe.

Totalrenovering
Iordningställandet av lokalen 
pågår för fullt. Totalrenove-
ring är det som gäller, vilket 
kostar både tid och pengar.

Vad förde er till Ale 
Torg?

– Jag fick kontakt med 
ägaren till pizzerian här på 
torget. Han tipsade mig om 
lokalen. Jag har fått ett bra 
första intryck av Ale Torg och 
det verkar vara mycket folk i 
rörelse på dagarna. 

Behövs det verkligen 
ett skomakeri, slänger inte 
folk sina gamla skor och 
köper nya?

– Det är långt ifrån alla 
som vill köpa nya skor. Vi har 
många kvinnliga kunder som 
vill laga klackar och så vidare. 
Ett skomakeri hör hemma på 
ett köpcenter, avslutar Abbe 
Darakji.

Skomakare tar plats på Ale Torg

PÅ ALE TORG

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Den 15 mars öppnar bröderna Alex och Abbe Darakji Ale Skomakeri & Nyckelservice.

Abbe Darakji hoppas ha hittat nyckeln till framgång när i 
nästa vecka öppnar sin butik på Ale Torg.

www.smadjursakuten.se

SMÅDJURSAKUTEN
A Axén

Tel. 031-21 40 40
Ingeborgsgatan 6

Göteborg

Tel. 0303-184 00
Utmarksvägen 20

Kungälv

Kastrera katten nu!
7/1– 31/3 

Paketpris: Kastration, vaccination och chipmärkning av 

hon- och hankatter till reducerat pris.

Dessutom ingår:

Värde på rabatterade produkter ca 380 kr.

Gäller under kampanjen eller så länge lagret räcker.

– Öppning sker 
i nästa vecka

HUMMER
H2 SUT/Pickup/Svensksåld/Momsbil! -05
Gråmetallic 15.600 mil 
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Carnival 2,9 CRDI EX AUTOMAT -08
Gråmetallic 1.595 mil

199.900:-
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www.karebybil.se
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Nya KIA Cee´d SW CRDI
Den perfekta tjänstebilen med 5 års fri skatt!

Redox Bilfarm har som affärsidé att 
förlänga livscykeln för så stor andel 
av en bils komponenter som möjligt. 
Vi strävar efter att göra detta på ett kvalitetseffektivt sätt och 
samtidigt ta hänsyns till den inre och yttre miljön.

 /Lars Jönsson

Bildemontering

Skrotbilar köpes

Försäljning
av begagnade bildelar

www.bildelsbasen.se
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