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Vi filar på annonsen 
när du firar jul!
BOKA ETT MÖTE MED OSS FÖRE JUL SÅ FÅR DU 
PRESENTKORT ATT HANDLA FÖR PÅ ICA.

Vi vet att många funderar på ny 
bostad under julhelgerna. Därför 
är det hög tid att kontakta oss om 
du vill sälja din bostad i januari.  
 Boka tid för värdering och  
borådgivning med oss senast den 
20/12 så får du ett presentkort 
att handla för på ICA (värde 200 
kr). Presentkortet får du vid vårt 
möte. Kontakta oss så berättar vi 
mer! 

God Jul & Gott Nytt År önskar 
Svensk Fastighetsförmedling. 

PRIS 2 500 000 kr/bud. TOMT 1 000 kvm . VISAS Ti 7/12 17.00-17.45. Ring för tidsbokning. Göteborgsvägen 71.
ALEBUTIKEN Erik Boström 0303-74 90 06 vxl 0303-74 90 00.

ALE SURTE 7 rok, 105 + 48 kvm

• Uthyrningsbar övervåning • Nyrenoverat invändigt
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VILLOR ALE

Välkommen att kontakta oss!

Alebutiken, Ale Torg , Nödinge -  .

Lars-Erik Eriksson, Yvonne Behrman, Erik Boström,

Danijela Todorovic, Peter Collén, M
onica Carlsson , Marie Aronsson

Snacka dig
till en bättre
bostadsaffär.
Ring -   och snacka
bostad med oss om du funderar på

att sälja.
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En taxiförare blev vid åttatiden på söndagsmorgonen rånad av en pistolbeväpnad kund. 
Händelsen inträffade på Ale Torg i Nödinge. Gärningsmannen greps i närheten av brotts-
platsen en stund senare. Ett stort polispådrag deltog i jakten på gärningsmannen, fem 
polisbilar, civila enheter samt en hundpatrull. Ingen person skadades fysiskt, men taxifö-
raren chockades. Polisen beslagtog taxibilen och förde den till polishuset i Kortedala för 
teknisk undersökning.

Foto: Christer Grändevik

Taxiförare rånades i Nödinge
En känd visa och namnet 
på det program, som vi 
fick ta del av vid Aktiva 
Seniorers novembermöte. 
I ord och ton tog Ingmari 
Dalin och Mattias Bäck-
man oss med på en resa 
genom Dan Anderssons 
korta men innehållsrika 
liv.

Han föddes i Skattlö-
seberg i finnmarkerna i 
södra Dalarna och denna 
visa som så stämningsfullt 
framfördes vill skildra 
livet där. Dikten Till min 
syster har både skrivits 
och tonsatts av Dan 
Andersson. Den tilläg-
nade han sin syster Anna 
i 18-årspresent. Idag tol-
kade Ingmari den på ett 
mycket känslosamt sätt. 

Helgdagskväll i tim-
merkojan är känd av de 
flesta. Hur livet var för 
kolarna där fick vi veta i 
ett medryckande framfö-
rande. Framför allt kom 
Mattias fina fiolspel väl 
till sin rätt här. Den för 
oss så välkända Jungman 
Jansson är en annan av 
sina dikter som Dan 
Andersson själv satt toner 
till. Tillsammans med 
våra musikaliska under-
hållare lät vi allsången 
ljuda.

Dan Andersson avled 
tragiskt av cyanidförgift-
ning endast 32 år gammal. 
Hans poesi och visor lever 
kvar och har tolkats av 
många genom åren. Två 
av dem, Ingmari Dalin 
och Mattias Bäckman, gav 
oss genom sin tolkning 
en vacker och finstämd 
musikalisk upplevelse.

Insamlingen till Barn-
cancerfonden inbringade 
2159 kr i oktober. Vid 
decembermötet kommer 
pengarna att gå till Lucia-
insamlingen.

Biljetter till Kungälvs-
revyn den 7 januari finns 
att köpa. Sten B påminde 
om programpunkten 
Haga i advent och Bengt 
B om olika researrang-
emang. Informationsträff 
om resan till Island äger 
rum den 11 februari.

Inga Isaksson

Jag väntar 
vid min mila


