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ÖPPET 
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DAGAR
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Med manuell delikatess

VI LÖSER DIN CATERING
allt för: festen, 
studenten, brölloppet, 
dopet, konfirmationen och 
alla andra högtider

8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR

Välkommen till din 

Matbutik!

Beställning 3 dagar innan,
telefonnr: 0303-74 80 44.8-22 
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– Din skobutik för hela familjen
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Dam

Dam

Dam Herr

Barn Barn

Herr

Dam

Göteborgsvägen 99 A

0303-74 62 75
Öppet vard 9.30-18.00, 

lörd 9.30-14.00
Erbjudandet gäller t.o.m. 10/4 2010

ÄLVÄNGEN. I drygt ett 
år har Katarina Ren-
ström drivit Café Blå.

Nu har hon utvecklat 
rörelsen med salladsbar 
och glassdisk.

– Responsen har varit 
fantastisk, säger Kata-
rina till lokaltidningen.

I förra veckan öppnade Café 
Blå sin uteservering. Lagom 
till vårens inträde har Kata-
rina också valt att utvidga 
verksamheten. Renoverings-
arbetet är nu klart och såväl 
salladsbar som glassdisk är 
nu på plats.

– Vi har blivit något av ett 
lunchcafé. Nu kan kunderna 
komponera pajer, baguetter 
och sallader efter eget tycke 
och smak, förklarar Katarina.

– Effekten av den här sats-
ningen har inte låtit vänta 
på sig. Besökarna är väldigt 
positiva.

Och uteserveringen är 
igång?

– Ja, nu hoppas vi att 
värmen kommer. En glass 
i solgasset är inte fel, säger 
Katarina Renström.

JONAS ANDERSSON

Café Blå har fått salladsbar
Café Blå i Älvängen har berikats med en salladsbar.

Katarina Renström.

NOL. Nolskolans elever 
har under hela vinter-
halvåret ”Vandrat för 
varandra och för Molda-
vien” och i stort sett 
dagligen samlat kilome-
trar och mil.

– Vandringen genererar nu 
två kronor per mil, vilket är 
en fördubbling mot tidiga-
re. Detta har möjliggjorts 
genom ytterligare bidrag 
från våra lokala sponsorer 

samt en insamling bland per-
sonalen på Nolskolan, berät-
tar lärare Ragne Bengtsson 
och tillägger:

– Det finns förhoppning-
ar om att kunna höja insatsen 
till tre kronor per mil. För att 
detta ska kunna förverkligas 
behövs lite mer påfyllning av 
Vandra-kontot.

Ragne Bengtsson förklarar 
att alla bidrag mottages med 
tacksamhet för att ännu mer 
kunna möta det stora hjälpbe-

hov som finns i Europas fatti-
gaste land, Moldavien.

Nuvarande notering för 
Nolskolans vandringsprojekt 
till förmån för Moldavien 
lyder på 1 508,7 mil.

FOTNOT. Bankgiro ”Vandra för 
varandra”: 6854 669 074 292.

Nolskolan vandrar 
vidare för Moldavien

PÅ NOLSKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Elevrådsrepresentanterna Ludvig Rundqvist, 5B, och Jennifer Corneliusson, 5A, fyller på 
pingisbollar i det rör som visar hur mycket Nolskolans elever har vandrat till förmån för 
Moldavien. 


