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Onsdag v.12 har vi stängt 
för ombyggnad!

CATERING
VI FIXAR DET MESTA!
Möten, konferens, personalfest, 
smörgåstårtor, festfat eller enligt önskemål

Vi öppnar som vanligt på 
torsdag då med vår nya 
salladsbar på plats!

alfest
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med kaffe och våffla 
+1 glasskula/grädde 
och sylt 

Sydney Livs och Pizza
Nu kan vi erbjuda hemkörning av 

pizza till alla er som bor i Nödinge, 
Nol, Alafors och Älvängen

Du får 2 pizzor med dricka 
och pizzasallad för 1111111111111111111144444444444444444444999999999999999999:::::::::::::--- 

inklusive hemkörning. 
Eller 3 pizzor med 

dricka och pizza-
sallad 222222222222222222222222222222222222000000000000000000:::::::::::::::----- 

inklusive hemkörning. 

Vi hälsar alla gamla och nya kunder 

Välkomna!

Öppettider: vardagar 10-21 helger 11-21

Mer än 150 sorters lösgodis 
för endast 
      /hg

Tel: 0303-742774 
Gallåsvägen 5, 449 40 Nol

Hyr din dvd hos oss, 

nyheter 29kr dygn 

eller hyr 3 för 75kr 

Vi önskar er även en GLAD PÅSK!

LÖDÖSE. Påsken är här!
Åtminstone på Sol-

hagaboden i Lödöse 
där kycklingar, ägg och 
annat påskpynt står 
uppställt.

Det är hantverk ska-
pade med stort hjärta 
och personlig touch.

Solhagaboden är en hant-
verksinriktad affär mitt i cen-
trala Lödöse. Affären är en 
del av den verksamhet som 
omsorgsföretaget Solhaga By 
bedriver.

– Här arbetar sex personer. 
De är här fem dagar i veckan, 
från klockan nio på morgo-
nen och fram till tre på efter-
middagen. Under den tiden 
sysslar de med olika typer av 
hantverk, bland annat textil, 
vävning och träslöjd, berättar 
Laila Karlsson som är hand-
ledare tillsammans med Ida 
Sörensen.

Personlig utveckling
På Solhagaboden arbetar alla i 
sin egen takt och efter sin för-
måga. Verksamheten syftar 
till personlig utveckling, att 
uppmuntra och stärka själv-
känslan hos varje individ.

– Det är en verksamhet 
vars utgångspunkt är god 
kvalitet och där den enskildes 
behov tillgodoses, säger Laila 
Karlsson.

När lokaltidningen 
kommer på besök är arbetet i 
full gång. Kreativiteten är det 

sannerligen inget fel på och 
brukarna visar stolt upp sina 
alster.

– Titta här, säger Kent 
Abrahamsson och håller upp 
en duk som han dekorerat i 
vackra färger med blommor 
och löv på.

– Jag trivs bra. Roligast är 
det med tygmålning, men den 
här har jag också gjort, säger 
Kent och håller upp en fär-
digsnickrad fågelholk.

Lunchrasten hägrar och 
arbetet avstannar. På vägen ut 
till köket visar Marie-Louise 
Lindblad alla de vackra ting 
som butiken tillhandahåller.

– Nu har vi en hel del 
påskgrejer. Vi hoppas att det 
kommer många kunder, säger 
Marie-Louise.

– Det som säljs i butiken 
och de pengar vi får in använ-

der vi till att köpa in nytt 
material. Något vinstintresse 
finns inte, deklarerar Laila 
Karlsson.

Vinsten är snarare att sex 
personer från Lilla Edets 
kommun har en meningsfull 
och utvecklande vardag.

JONAS ANDERSSON

Påskpyntat i Solhagaboden
– Verksamhet där hantverket står i fokus

Kent Abrahamsson, här tillsammans med handledare Laila 
Karlsson, föredrar tygmålning. Här håller han på att göra 
klart en duk.

Bengt Westberg i arbetsta-
gen.

Benny & Carina 
med personal

ALVHEM • Tel 0303-336 003

Reservation för slutförsäljning.

Välkomna till
 den levande lanthandeln!

Stora fina 
Penséer
6:50/st

Rölunda
planterings-

jord
5 säckar =

100:-

Blanda 
som du vill!

Rölunda p-jord, kogödsel, 
täckbark, barkmull, toippdress

4 säckar = 100:-

Påsk-
liljor 

i kruka och snitt

Sätt-
potatis

Du vet väl att vi har installerat en ny 
kontopelare för betalning av Bensin & Diesel.

Motorolja 
syntet 5W40

51:-/liter

MC-olja SBK Racing 
syntet 15W40

61:-/liter

Stort utbud av oljeprodukter i lösvikt

Öppettider: Måndag-fredag 9-18 • Lördag 9-13

Prisex


