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NOL. Lagom till påsk 
har Nol fått sitt eget 
godislager.

170 olika sorters 
lösgodis finns att välja 
bland.

– Men det ska bli 
nästan dubbelt så 
mycket när butiken är 
helt omgjord och klar, 
säger ägaren Glenn 
Falk.

Är namnet Glenn Falk 
bekant så är det inte så kon-
stigt. Tillsammans med sin 
mor Rigmor stod de bakom 
Nödinge Godislager, som 
tvingades lägga ner verksam-
heten i juni 2008.

– Det skulle byggas en 
rondell och det fanns inte 
plats för oss. Trist att vi inte 
kunde få någon ersättnings-
lokal, men nu hoppas vi få 
tillbaka alla våra tidigare så 
trogna kunder, säger Glenn 
till Alekuriren.

Janne Elving, har låtit 
sälja fastigheten till Glenn 
Falk, men han kommer att 
jobba kvar i butiken.

– Jag har varit i den här 
lokalen i snart 20 år. Nu var 
det läge att sälja och det är 
skoj att verksamheten kan 
leva vidare. Jag tror på en 
ljus framtid för Godislagret 
då detta kommer att bli en 
naturlig knutpunkt när pen-
deltågstrafiken kommer 
igång om ett par år, säger 
Janne.

Förutom massor av lös-
godis kommer Godislagret 
att utöka tobakssortimen-
tet. Försäljning av busskort 
kommer att finnas kvar 
liksom spelet.

– ATG och Svenska Spel 
lockar många kunder, säger 
Janne.

Glenn Falk kommer paral-
lellt med Godislagret i Nol 
även fortsätta driva en butik 
i Partille, som han har haft 
sedan 2007.

– Jag är uppväxt i en godis-
butik. Jag började jobba på 
Godislagret i Nödinge när 
jag var 12 år gammal, så ett 
och annat har jag lärt mig 
under årens lopp.

Påsken är tveklöst den tid 
på året som det säljs mest lös-
godis. Glenn har laddat upp 
med både ägg och godsaker 

att fylla det med.
– Man har lärt sig vilka 

godissorter som inte får ta 
slut, säger han.

Vad är populärast i sor-
timentet?

– Klassiker som punsch-
praliner och Ferraribilar lever 
kvar och toppar försäljnings-
statistiken. Geléhallon säljs 
också i stora mängder. Den 
yngre generationen efterfrå-
gar hallon- och lakritsskallar 
och sura skallar, säger Glenn.

Vilken är din personliga 
godisfavorit?

– Det varierar, men Fer-

raribilar och skolkritor gillar 
jag skarpt. Sedan händer det 
att man får tillfälliga favoriter.

Blir det godisätande 
varje dag?

– Ja, faktiskt. Det kanske 
inte är att rekommendera. 
Det är nog bättre att köpa 
en större mängd till utvalda 
dagar.

Påskafton är definitivt en 
sådan dag!

Nu går det att fylla påskäggen i Nol
– Godislagret har flyttat in

LAKRITSÄLSKARE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Glenn Falk frossar bland de 170 olika sorter som Godislagret i Nol erbjuder sina kunder.

Lycka till! Janne Elving (t v) har sålt sin rörelse till Glenn 
Falk, som har låtit döpa om butiken till Godislagret. Janne 
fortsätter dock som anställd i den nya verksamheten.

Alebornas
bostadsföretag

    Besök oss dygnet runt på: www.alebyggen.se

Remiss behövs inte

Högkostnadsskydd 
och frikort gäller

031-98 19 18
Håkan, leg.  sjukgymnast, 

Monci, leg. sjukgymnast
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Vårdcentralen med

öppen mottagning

utan tidsbeställning

vardagar 8.00-11.00.

Öppettider 8.00-17.00

Tel 031-97 95 40

www.bohuspraktiken.se
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ÖPPET ALLA 
DAGAR I PÅSK!
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LOTTER • TIDNINGAR • GODIS 

BRÖD FRÅN JERKSTRANDS 

VI  SÄLJER LÄKEMEDEL
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031-98 12 10

SalladsCaféet Bohus
Öppet: vard 06-17, lörd 10-15

PÅSKÖPPET: 
LÅNGFREDAG 06-15
PÅSKAFTON 10-13

Smörgåsar • Baguetter • bakverk m.m.
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Egna smörgåstårtor 
och landgångar
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vi säljer och tillverkar hus. 
massor av hus. mest i sverige.*
se mer på älvsbyhus.se

*

beställ prislista och 
katalog dygnet runt 
på alvsbyhus.se 
eller 0929-162 00

ÖPPET HUS ONSDAGAR: 14-18


