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ÄLVÄNGEN. I slutet av 
juli slogs portarna upp 
för en ny godisbutik i 
Älvängen. 

– Tanken är att det 
ska finnas något gott 
för alla. Därför har jag 
valt att blanda popu-
lära lösgodissorter med 
gammaldags karamel-
ler och mer exklusiv 
choklad, säger ägaren 
Anneli Nyberg.

De vita stråkorgarna längs 
väggarna i den lilla butiken är 
fyllda till bredden av godsa-
ker. Välkända sorter blandas 
med nostalgiska tablettaskar, 
klubbor och godissnören. 

Till höger om kassadisken 
står en antik trähylla som 
rymmer gammeldags kara-

meller i strutar och glasbur-
kar. Ingefärakuddar, bröst-
karameller och violpastiller 
är något som kan få de äldre 
kunderna att minnas barn-
domsgodiset. 

Faktum är att butiken fak-
tiskt inte är helt olik den där 
Pippi Långstrump stod och 
valde bland karamellerna. 
För Anneli är det viktigt att 
även ögat ska tilltalas.

Idén om att öppna en 
godisbutik väcktes efter att 
hon blivit varslad från lagret 
där hon tidigare arbetade.

– Jag tyckte att behovet av 
en riktig godisbutik saknades 
i Älvängen. Det är ju ett sam-
hälle med traditioner och det 
vore synd om det utarmas nu 
när exempelvis motorvägen 
byggs. 

Förutom att köpa små-

godis över disk kommer det 
även att finnas möjlighet att 
beställa bland annat färdiga 
godispåsar till barnkalas 
och korgar med julgodis. 
För att få mer kött på benen 
innan hon startade buti-
ken tog Anneli hjälp av en 
mentor som driver Godishu-
set i Jönköping. 

– Han har varit guld värd 
och jag har lärt mig otro-
ligt mycket om branschen. 
Man måste veta vad som 
säljer men samtidigt köpa 
in ett sortiment som passar 
ens affärsidé. Nästa sommar 
kommer man även att kunna 
köpa kulglass och isdricka i 
Godisboden.

Nostalgitripp i nyöppnade Godisboden
Anneli Nyberg ändrade helt karriärbana när hon gick från att arbeta på lager till att öppna 
godisbutik. Hennes egna favoriter bland godsakerna är choklad och lakrits.

GODISÄLSKARE

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

ÄLVÄNGEN. Lilla Edets 
kommun satsar hårt på 
att locka nya invånare 
till Lödöse.

Bostadsområden pla-
neras och exploateras 
i den södra kommun-
delen.

I förra veckan genom-
fördes en intensiv och 
annorlunda kampanj 
med syftet att sprida 
budskapet om det nya 
varumärket ”Lödöse – 
gott om tid”.

För cirka 500 år sedan var 
Lödöse den största och mest 
betydande hamnstaden på 
västkusten, en föregångare 
till Göteborg. Det ändra-
des när Göteborg i slutet 
av 1400-talet flyttades från 
Lödöse till nuvarande läge 
vid älvens mynning. 

Nu vill Lilla Edets 
kommun att göteborgarna 
får upp ögonen för den tidi-
gare så betydande Hansa-
staden på västkusten. Med ny 
dubbelspårig järnväg och fyr-
filig motorväg flyttas Lödöse 
närmare Göteborg, inte geo-

grafiskt men tidsmässigt.
Den 1 juni i år lanserades 

en varumärkeskampanj för 
Lödöse – ”Gott om tid”. 

– Att bo i Lödöse är att 
ha gott om tid. Med tåget 
tar det bara 22 minuter till 
Göteborg central. Med 
snabba pendlingsmöjlighe-
ter får du tid över till annat. 
I Lödöse är det nära till det 
mesta, nära centrum, nära 
natur och vatten. Förnuftiga 
huspriser ger tid och pengar 
över, säger samhällsbygg-
nadschef Paul Mäkelä.

Förra veckans som-
markampanj bedrevs med 
hjälp av fyra ungdomar, 
Daniel Johansson, Alex-
ander Dimakis, Siri Jans-
son och Anna Berndtzen, 
från Backup Event AB. Med 
”korvlåda” på magen och 
flakmoped förflyttade sig 
delegationen runtom i Göte-
borgsregionen. 

Lokaltidningen träffade 
ungdomarna när de på tors-
dagseftermiddagen befann 
sig utanför Ica-butiken i 
Älvängen. Förbipasserande 
bjöds på kanelbulle och till 
barnen delades det ut en liten 

leksak.
– Vi upplyser om Lödöse 

som ett förträffligt boendeal-
ternativ. Det är vackert belä-
get nära Göta älv, man bor 
på landet men har ändå när-
heten till storstaden och det 
finns ett rikt föreningsliv på 
orten, säger Daniel Johans-
son.

Hur väl känner götebor-
garna till Lödöse?

Nya invånare ska lockas till Lödöse
– Annorlunda kampanj väckte nyfikenhet
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Daniel Johansson, Siri Jansson, Alexander Dimakis och Anna Berndtzen förflyttade sig i 
förra veckan på folkrika platser i Göteborgsområdet för att marknadsföra Lödöse som bo-
stadsort. Här ses de utanför Ica Supermarket i Älvängen.

Flyttnödig? Den frågan ställ-
de Daniel Johansson med 
förhoppningen att locka nya 
invånare till Lödöse. 

NÖDINGE. Semester 
och lata dagar lockar 
fram äventyrslystnad 
hos Aleborna. Åtmins-
tone på låtsas. 

Ale Bibliotek har 
haft drygt 10 000 
besökare i sommar 
och lånelistorna visar 
att det är deckare som 
varit populärast under 
ledigheten.
Semestertider betyder ofta 
långa resor. För att undvika 
rastlösa barn i baksätet och 
på köpet få lite spänning på 
färden kan en ljudbok vara 
lösningen. Men det är inte 
bara semestrande barnfa-
miljer som bidrar till att 
utlåningen av ljudböcker 
har ökat. Vägbyggen kan 
också ha ett finger med i 
spelet.

– Vi har haft lånekunder 
som berättat att de börjat 
lyssna på ljudböcker sedan 
motorvägsbygget längs 
riksväg 45 startade. De 
säger att det känns lättare 
att stå i bilkö om de har 
en spännande bok att leva 
sig in i, säger Margareta 

Nilson, bibliotekschef på 
Ale Bibliotek.

Även om ljudböcker på 
CD och MP3 har ökat så 
tror inte Margareta att folk 
slutat att läsa böcker. Även 
de inbundna historierna 
utvecklas i takt med vad som 
efterfrågas.

– Det blir allt mer popu-
lärt med storstilsböcker, 
men de är inte detsamma 
som lättlästa böcker. Inne-
hållet är exakt som innan, 
skillnaden är bara att texten 
är större. Många äldre som 
läst mycket innan men som 
hindras av att synen blivit 
sämre uppskattar det for-
matet. 

Det har varit ruljans 
på biblioteket hela som-

maren och nu väntar hös-
tens evenemang på att dra 
igång. Under de kommande 
månaderna kan vi bland 
annat se fram emot quiz-
afton, författarfrukost och 
det traditionella firandet av 
barnbokens dag. 

Deckare hetaste lånet i sommar

Bibliotekschefen Margareta Nilson visar upp sommarens mest utlånade böcker på 
Ale Bibliotek: ”Den farliga leken” av Mari Jungstedt och Johan Theorins nya deckare 
”Vårlik” som ljudbok. 

3 I TOPP
Mest utlånat under sommaren på 
Ale Bibliotek:

Böcker:
1. Den farliga leken – Mari Jungstedt
2. I grunden utan skuld – Viveca Sten
3. Drömmen förde dej vilse – Anna 
Jansson

Ljudböcker:
1. Blodläge – Johan Theorin
2. Höstoffer – Mons Kallentoft
3. Drömmen förde dej vilse – Anna 
Jansson

DVD- filmer:
1. Up
2. Avatar
3. Up in the air

BOKTIPS
Ett urval av höstens deckar/
roman-nyheter på Ale Bibliotek:

Dyngkåt och hur helig som helst – 
Mia Skäringer 
Lobbyisten – Thomas Bodström 
Den dubbla tystnaden – Mari Jungstedt 
Paganinikontraktet – Lars Kepler 
Vänner för livet – Per Hagman 

– Många vet att Göteborg 
är Nya Lödöse och en del 
har faktiskt nämnt museet. 
I övrigt är det inte speciellt 
känt. Den här kampanjen har 
emellertid väckt nyfikenhe-
ten hos en hel del människor, 
säger Alexander Dimakis.

Ett vykort med faktaupp-
gifter om Lödöse och varu-

märkeskampanjen ”Gott om 
tid” delades ut till dem som 
önskade. Förhoppningsvis 
ska det generera ett antal nya 
invånare vad det lider.

– Jag bor själv i Göteborg, 
men den dag jag vill slå rot, 
skaffa familj och köpa hus 
är jag inte alls främmande 
för att bosätta mig i Lödöse, 

säger Siri Jansson.
Frågan är hur många 

göteborgare som resonerar 
på samma sätt? Återstår att 
se vad sommarkampanjen får 
för effekt.
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