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ÄLVÄNGEN. Äntligen!
89:ans shop har flyt-

tat in i större lokaler på 
87:an…

Prylbutiken på Göte-
borgsvägen i Älvängen 
har nu också blivit 
garnbod.

Eila Linné öppnade tillsam-
mans med maken Rolf 89:an 
för lite mer än två år sedan. 
Tidigt uppstod ett behov av 
en större lokal.

– Vi har verkligen längtat 
efter den här dagen. Det blev 
svårt att utveckla konceptet 
när utrymmet satte stopp, 
men så flyttade Games & 
Books ut och då passade vi 
på, berättar Eila nöjt.

Affärsidén är att skapa ett 
minivaruhus med mängder 
av kuriosa och gärna lite 

antikt.
– Allt i butiken är till salu, 

även inredning. Vi vill stän-
digt förnya och då får inget 
bli kvar för länge, menar Eila. 

För tillfället är mycket av 
sortimentet från det glada 
50-60-talet, men det som 
skäl störst utrymme är de 
färgglada garnerna.

– Intresset för att sticka 
och virka har ökat igen. Tro 
det eller ej, men vi har en hel 
del killar som handlar hos 
oss. Det är en ny trend att 
killar har börjat virka, avslö-
jar Eila som betonar att de 
goda kontakterna med garn-
grossisten gör att de med 
kort varsel kan ta hem garner 
på beställning.

LYCKA TILL!

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

89:an har flyttat in i 87:an

Eila Linné driver 89:ans shop på 87:an… Nu har möjligheten 
förbättrats att skapa minivaruhuset hon drömt om. 

ALE. Ale kommun genom-
för nu ett flertal markaffärer 
för att säkra utbyggnaden av 
både nya bostäder och nya 
verksamhetsområden. Affä-
rerna är en del av  Ales lång-
siktiga strategiska satsning 
för att ta till vara de möj-
ligheter som skapas genom 
väg- och järnvägsutbyggna-
den.

Ale kommun köper i två 
markaffärer totalt cirka 13 
hektar mark för ett nytt verk-
samhetsområde vid Häljered 
norr om  Alebacken mellan 
Alafors och Älvängen. De-
taljplaneringen startar om-
gående. Dessutom köper 
kommunen cirka 45 hektar 
mark på Brandsbobergen 
mellan Nol och Alafors för 
framtida bostadsexploate-
ring. Ale köper också en 
central fastighet i Skepplan-
da för att säkra en framtida 
utbyggnad av förskola/skola 
i ett angränsande område 
till Garnvindeskolan. Även 
vid Kronogården i Älväng-
en genomförs en markaffär 
för att all mark för det bo-
stadsområdet ska disponeras 
av kommunen. Vissa av af-
färerna innehåller byten av 
mark mellan kommunen och 
säljarna. Den kontantmässi-
ga omfattningen av markaf-
färerna stannar vid 11,1 mil-
joner kronor.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Teaterföreningen i Ale 
förbereder ännu en kul-
turrik höst.

Hetast på program-
met är Lasse Bergha-
gen.

Mest unikt är en 
opera i två akter om 
självaste Mozarts fru.

Sedan årsskiftet är det Mar-
gareta Nilsson, även biblio-
tekschef, som är ordförande i 
Teaterföreningen i Ale.

– Ett fantastiskt roligt 
uppdrag med många enga-
gerade styrelsemedlemmar. 
Det är en utmaning att ställa 
samman ett så varierande 
program som möjligt med de 
resurser vi har. Det kräver att 
vi verkligen tar reda på vad 
föreställningar innehåller, 
säger hon.

Teaterföreningen i Ale har 
ett kommunalt bidrag om 80 
000 kronor, medlemsavgifter 
och entrépengar att genom-
föra kulturprogram för under 
året.

– Vissa går runt och säljer 
slut direkt, medan andra är 
rena förluster. För oss är eko-
nomin inte allt, utan vi vill ha 
ett så brett program som möj-
ligt. Vi tillhör Riksteatern och 
deras utbud präglar vårt pro-
gram. I höst är det en beto-
ning på musik, säger Marga-
reta Nilsson och vi kommer 
osökt in på årets stora kultur-
händelse.

Lasse Berghagen, 65, 
tillhör våra mest folkkära 
sångare och artister i Sve-
rige. Under åren 1994-2003 

gjorde han stor succé som 
programledare för Allsång på 
Skansen. lördag 13 november 
kliver han in i Ale gymnasium 
för första gången.

– Det känns självklart väl-
digt roligt att vi kan erbjuda 
en sådan höjdare. Det blir 
musik och många historier 
från hans långa karriär, berät-
tar Margareta Nilsson som 
räknar med fullt hus.

– Vi är förutom våra lokala 
teaterföreningar den enda 
arrangören av vuxenarrang-
emang. Utbudet är tämligen 
begränsat och därför är törs-
ten stor efter event med artis-
ter som Lasse Berghagen.

Höstens första musikföre-
ställning är ”Spisa Strindberg 
– min middag med August” 
och även den är från Rikstea-
tern. Föreställningen spelas 

onsdag 29 september i Ale 
gymnasiums teatersalong. 
Fru Mozart onsdag 27 okto-
ber erbjuder något så unikt 
som opera.

– Det tillhör inte varda-
gen i Ale kommun, men det 
är roligt att kunna presen-
tera något unikt. Publiken 
får möta fru Mozart som har 
ett speciellt sinnelag och en 
passion för livet. Hennes 
långa och spännande liv efter 
makens bortgång skildras i 
en fin musikteater. Den här 
rekommenderar vi verkligen 
och som sagt det är inte varje 
dag som det serveras opera i 
Ale.

Teaterföreningen genom-
för sina arrangemang i tätt 
samarbete med ABF.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Strategiska 
markaffärer

Lasse Berghagen – kulturhöstens dragplåster – kulturhöstens dragplåster

Lasse Berghagen kommer till Ale gymnasium i november. Te-
aterföreningen räknar självklart med fullt hus, någon som 
tvekar?
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Utgångspris 2 100 000:-
8 rok, varav 5 sovrum
Boyta 128 kvm, biyta 128 kvm
Tomt 1 328 kvm

Byggt 1966
Adress: Lindängsvägen 7B
Visas sön 26/9 15.00-16.00
Sms:a: FB 5410-2174 till 72456 för beskrivning

Tilltalande och välbyggd fasadstensvilla med fin trädgårdstomt. Lugnt och bra läge centralt i Alafors.
Gångavstånd till skola, förskola och buss. Ett hus med möjligheter. Bokade visningar, ring för tid.
Tel: 0303-74 62 50. Snabbsök via webbnr: 5410-2174.

B Alafors

Utgångspris 2 995 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boyta 145 kvm
Tomt 923 kvm Plan trädgårdstomt

Byggt 1999
Adress: Krokängsvägen 220
Visas sön 26/9 16.00-17.00
Sms:a: FB 5410-2449 till 72456 för beskrivning

Vi har nu nöjet att erbjuda ett väldigt fint enplanshus i ett populärt och eftertraktat område i södra Nol.
Huset är beläget långt in på återvändsgata med lite trafik. Här har ni naturen inpå knuten men samtidigt
har ni Ale torg med affärer, service och kommunikationer inom behagligt gångavstånd. Garage och fin
trädgårdstomt. Mäklare Lasse Knaving Tel: 0303-74 62 50. Snabbsök via webbnr: 5410-2449.

BNol

Utgångspris 3 500 000:-
9 rok, varav 5 sovrum
Boyta 186 kvm, biyta 106 kvm
Tomt 4 633 kvm Plan

Byggt 1977
Adress: Hältorp 106
Sms:a: FB 5410-2361 till 72456 för beskrivning

Exklusiv och välbyggd Eurohus Villa Continental med vackert läge och utsikt i Lödöse. Ett fantastiskt hus
i vacker miljö. Stor parkliknade tomt, garage för tre bilar, pool. Villan för den som söker kvalité på boende
och miljö! OBS! Endast bokade visningar. Ring Fastighetsbyrån för att boka tid. Tel: 0303-74 62 50.
Snabbsök via webbnr: 5410-2361.

BLödöse

Utgångspris 845 000:-
Boyta 62,5 kvm
Avgift 2.569:-/mån inkl värme, VA, Kabel-Tv
Inglasad balkong i västerläge

Adress: Herrgårdsvägen 23 B
Visas tor 23/9 18.15-18.45
Sms:a: FB 5410-2644 till 72456 för beskrivning

Trevlig och fräsch lägenhet med bra planlösning i lugnt område. Härlig inglasad balkong med skjutbara
fönster. Närhet till naturen. ca 10 minuter från Göteborg. Mäklare Joakim Olsson 0708-44 63 12
Tel: 0303-74 62 50. Snabbsök via webbnr: 5410-2644.

B 2:a Surte


