
Bygga Bo är tillbaka 
igen. Det är några år 
sedan vi senast gjorde 

en bilaga om  hem, inred-
ning och storslagna bostads-
planer. Konjunkturen vände 
nedåt och energin för att 
fortsätta likaså. Nu blåser 
det åter nya vindar och att 
intressera sig för hemmet 
har blivit mode. Hela älv-
dalen andas expansion i takt 
med att väg- och järnvägs-
utbyggnaden drar fram. Det 
kommer att byggas flera 

nya attraktiva bostadsom-
råden i Bohus, Nol-Nö-
dinge och Älvängen. Likaså 
pågår det en intressant pla-
nering för Tingberg i södra 
Lödöse som kommer att bli 
högintressant med närheten 
till tågstationen med samma 
adress. Med detta som bak-
grund kändes det givet att 
damma av och fräscha upp 
vår Bygga Bo-bilaga.

Vår idé i årets första bilaga 
har därför varit att lägga 

en tyngdpunkt på interiör 
och åsikter om just hemin-
redning. Det ska erkännas 
omgående att vi kände av 
lite ringrost innan vi hittade 
rätt i nätverket och tyvärr 
tog veckan slut lite för fort 
– i vanlig ordning. TIll hös-
tens utgåva kommer vi vara 
bättre förberedda och siktar 
då på en fylligare tidning. 
Vi glömde helt enkelt bort 
branscher och områden som 
faktiskt hör till hemmets vrå. 
Till exempel anser jag att vi 

borde haft en intervju med 
en trädgårdsmästare som 
kunde givit de bästa råden 
inför vårbestyren runt husets 
grönområden. Dessutom är 
de gröna växterna en viktig 
interiör som självklart borde 
fått utrymme i bilagan, men 
det missade vi – eller jag... 
Någonstans måste man ändå 
börja – och vi börjar här och 
nu.

Veckans bilaga höll också 
på att bli en katastrof innan 
den ens han tryckas. För två 
veckor sedan marknadsförde 
jag utgåvan i en ledare. En 
uppmärksam läsare gjorde 
Alebyggens vd, Lars-Ove 
Hellman, uppmärksam på 
vår idé. Tanken var då att 
vi skulle kalla bilagan för 
det begåvade namnet 
"Hemlängtan". Det 
draget har emellertid vårt 
kommunala bostadsbo-
lag i Ale redan spelat ut. 
Deras hyresgästtidning 
heter just "Hemläng-
tan". Egentligen 
ganska självklart 
eftersom det är 
ett helt suveränt 
namn. Det är bara 
att lyfta på kepsen 
och tacka för 
att vi inte hann 
trycka. Det kunde 
blivit en förvirrad 
allmänhet, inte 
minst bland Ale-

byggens hyresgäster.

Tips i hur du bäst inreder 
ditt hem finns det gott om. 
Trenderna är starka, men 
också många. Att hålla sig 
med ett toppmodernt hem 
kan inte vara lätt eftersom 
idéerna kring hur ett sådant 
ser ut är fler än jag kan upp-
skatta. Det skapar ett nytt 
problem. Beslutsångest. Mitt 
bland alla goda förslag måste 
någon ta beslut och det är 
inte det lättaste. Särskilt inte 
när alla vet att dagens nyhet 
och trend är morgondagens 
historia.
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Tomas Erlandsson 
med personal

Nu med ett ännu 
bredare sortiment!

Välkomna in så hjälper vi er

att hitta det du söker!

Vi finansierar 
ditt nya boende
Att flytta till ett nytt boende är 
både inspirerande och spännande.
Samtidigt blir det också en hel del 
att planera ekonomiskt. Då är det 
viktigt att ha en bank som vet vad 
just du behöver. 

Swedbank  i Älvängen kan erbjuda 
dig förmånliga räntor på bolån.
Boka en tid med någon av våra 
rådgivare på telefon 0303-33 48 80
så får du ett skräddarsytt erbjudande 
just för dig.

Verksamheten Verksamheten 
är miljödiplomeradär miljödiplomerad

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07

Fax 0303-74 99 45

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se
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Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 

747 ex, 45 000 läsare. Storupplaga i 

hela Lilla Edet kommun, sista veckan 

varje månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 
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SDR (Svensk direktreklam)
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Tryck 

Bold Printing Borås 2009.
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Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00
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Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnytt-

jas utan skriftligt medgivande. För fel 

i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller 

ett nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande 
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Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att 

avböja annons och insändare med 

kränkande innehåll.
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Christina Öinert-Persson är hem-

inredare på New Rooms.
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Illustrationen av Bohus-
hallen är utförd av Liljewall 
Arkitekter.

Första 
spadtaget för 
Bohushallen
BOHUS. Idag (läs 
tisdag) tas det första 
symboliska spadta-
get för Ales nästa 
sportanläggning 
Bohushallen.

– Detta är en mycket 
efterlängtad satsning, 
säger kommunstyrel-
sens ordförande, Jarl 
Karlsson (S).

Bohushallen byggs bakom 
Bohus centrum i nära 
anslutning till Bohussko-
lan. Anläggningen kommer 
att vara anpassad för spel på 
nationell nivå i innebandy, 
handboll, basket och vol-
leyboll. Det kommer också 
att finnas fem 60-meters-
banor och en längdhopps-
grop inomhus. Läktaren 
kommer att rymma cirka 
200 personer och det 
kommer att bli ett café och 
ett mötesrum med plats för 
ett 50-tal personer.

Bohushallen blir 3000 
kvm stor och beräknas vara 
klar under våren 2011. Pro-
jektet är budgeterat till 40 
Mkr.
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