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Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
                           www.kungalvssolskydd.se
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Utmarksvägen 18.  Tel. 0303-644 96.  Öppet: Mån-tors 14-18,  fre 14-16

MARKISERNÖDINGE. Lördagen 
den 16 oktober blir det 
Författarfrukost på Ale 
bibliotek.

Peter Gissy från 
Göteborg besöker 
Nödinge.

Redan på onsdag 
kväll finns möjlighet till 
trevlig samvaro då det 
arrangeras Quiz på bib-
lioteket.

Peter Gissy, aktuell med 
deckaren ”Gul ondska” 
kommer till huvudbibliote-
ket i Ale nästa lördag.

– Det ser vi fram emot. 
Vårens Författarfrukost med 
Mats Ahlstedt blev väl-
digt lyckad. Jag är övertygad 
om att Peters besök också 
kommer att locka en hel del 
folk, säger bibliotekschef 
Margareta Nilson.

Gissy är uppväxt i Lands-
krona, men bosatt i Göteborg 
sedan 1971. Skönlitterärt de-
buterade Peter Gissy med 
”Röd Död” 1996, en decka-
re som väckte stor uppmärk-
samhet och bland annat gick 
som följetong i GT. I rask 
takt skrev han ytterligare tre 
böcker med Kent Mortland 
i hjälterollen – böcker som 
blivit populära och fått en 
egen fanclub.

– Peter Gissy är en upp-
skattad författare och att få 
höra honom berätta om sitt 
författarskap ska bli spännan-
de, säger Margareta Nilson.

På onsdag kväll är det pre-
miär för Quiz på Ale biblio-
tek.

– Det är ett nytt grepp och 
en chansning från vår sida. 
Förhoppningsvis kan det 
komma så pass många besö-

kare att vi kan bilda lag. Det 
blir varierade frågor, avslutar 
Margareta Nilson.

JONAS ANDERSSON

Författarfrukost på Ale bibliotek
– Men redan på onsdag arrangeras Quiz

Nästa lördag blir det förfat-
tarfrukost på biblioteket i 
Nödinge med Peter Gissy.

SURTE. På torsdag blir det 
”Visor i mormors trädgård” 
på Glasbruksmuseet. Frej-
diga visor och prunkande 
skrönor utlovas. Trion som 
ska leverera detta är KG 
Malm, Lotta Rossövik och 
Bernt Andersson, inte Len-
nart Andersson som tidiga-
re uppgivits.

– Bernt Andersson vika-
rierar för Lennart och det är 
sannerligen ingen dålig er-
sättare. Bernt är vida känd 
och har bland annat turnerat 
med Carl-Einar Häckner, 
berättar Ragnhild Kappel-
mark på Kulturverket.

Visor från Mormors träd-
gård är en intim föreställ-

ning med mycket publik-
kontaktsom ingår i serien 
Musik på Museet, vilket är 
ett samarbete mellan Ale 
kommun, Studieförbundet 
Vuxenskolan och Musik i 
Väst.

JONAS ANDERSSON

Bernt Andersson spelar på museet
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NYHET! 

Golvmodell

Toshiba Golvmodell för dig som 

önskar luft-/luftvärmepumpens 

inomhusdel placerad lågt på 

väggen eller under ett fönster.

Toshiba Estia. Luft/vatten-

värmepump för vattenburet 

värmesystem. Mycket högt COP 

4,66. Speciellt framtagen för 

nordiskt klimat. 8 kW till 14 kW.

LUFT-/LUFT

LUFT-/VATTEN

BERGVÄRME

Installera före vintern!

Erbjudande till dig som är elkund hos e-on. Logga in på www.eon.se/Mina sidor

Toshiba                        . Toshibas 

bästa värmepump som sparar 

mest energi över året. COP 6,52.

Funktion för underhållsvärme 

5-13°C.  Läs testet på vår hemsida.

BÄST I TEST! 
Du har väl inte glömt den kalla och dyra vintern?

TOSHIBA VÄRMEPUMP POLAR 2 

BÄST I TEST!
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100 orter - 1 telefonnummer: 0200-25 33 25   www.ventilationsutveckling.se
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DAGS ATT
SERVA BILEN?
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