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ÖPPET

8-22 
ALLA DAGAR

Matbutiken i Älvängen
I vår uttagsautomat i värme och ljus inomhus 

tar du enkelt ut kontanter!!

8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR

Med manuell delikatess & självscanning. Välkomna!
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Nu kan du få lite hjälp i vardagen, 

beställ en färdigpackad matkasse från 

oss på ICA Supermarket Älvängen, 

du kan välja mellan Inspirationskassen, 

Laktosfria kassen och Billiga veckan 

kassen.

Läs mer på www.ica.se om hur det 

fungerar.

Har du frågor är du välkommen att 

kontakta Linda Öhrn som är vår 

matkasseexpert, antingen via epost: 

kundkontakt.alvangen@supermarket.ica.se 

telefon: 0303-74 80 40 

eller kom in i butiken.
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NOL. Ekologisk mat, 
klimatsmarta idéer och 
miljövänliga fordon. 

På lördag bjuder 30 
företagare in till Gröna 
Mässan i Nol.

– Nästa år hoppas vi 
vara fler än 100 som 
står bakom succén, 
säger mässgeneral Bo 
Larsen.

Grönamässan.se är egentli-
gen det fullständiga namnet 
på det som Nols Företags-
center, Svenska Hus och Gö-
taälvdalen.se står bakom. I 
samband med att planeringen 
av Alemässan strandade kläck-
tes idén om att genomföra en 
mässa med fokus på miljön.

– Tanken har jag haft länge, 
men det hade varit svårt att 
konkurrera med Alemässan. 
När den ställdes in uppstod 
dessutom ett behov hos en del 
företag och intresset visade sig 
faktiskt vara större än vad vi 
förutspått, säger Bo Larsen.

På Nols företagspark 
kommer nu ett mässområde 
att byggas upp som sträcker 
sig från Ewas Matglädje och 
bort till friskvårdskedjan Life.

– Vi kommer att ha en tips-
promenad med finfina priser 
som förhoppningsvis ska 

leda besökarna genom samt-
liga montrar och utställare. 
Många minns nog Tudors 
industriområde som något 
smutsigt och miljöfarligt, nu 
vill vi visa en annan sida, den 
gröna, säger Larsen.

Ekomat
Ekomat är ett naturligt inne-
håll på mässan. Ett antal eko-
gårdar ställer ut hos Ewas 
Matglädje och det finns goda 
möjligheter att provsmaka. 
Som ett del i arrangemanget 
kommer också Gröna Mässan 
att dela ut sitt miljöpris till en 
etablerad Aleföretagare.

– Det hoppas vi kan bli en 
stolt tradition som återkom-
mer årligen, säger Larsen.

Kändisvarning råder också 
runt den tidigare schlager-
kungen, Janne Lucas, som 
uppträder på mässan. Stort in-
tresse riktas också runt upp-
täckten av ett sannolikt vi-
kingaskepp. En av männen 
bakom detta är just mässge-
neralen Bo Larsen själv.

– Vi kommer förhopp-
ningsvis att presentera nya, 
helt unika bilder, på skep-
pet. Vi hoppas att just det här 
fyndet ska bli något som sätter 
Ale på kartan och som kan bli 
navet i vårt projekt att skapa 

grön turism i Göta älvdalen. 
Vi vill att Ale ska vändas från 
att i folkmun kallas för en grå 
kommun till att istället vara en 
grön och skön plats att vistas 
på. Göta älvdalen får gärna 
återfå namnet Gröndalen, 
säger Bo Larsen innan arbe-
tet med mässförberedelserna 
åter tar fart.

Gröna Mässan slår upp 
portarna på lördag
– Men kommer att blomstra nästa år

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Bo Larsen är mässgene-
ral för Grönamässan.se 
som öppnar och stänger 
på lördag, så det gäller att 
passa på.

– Det gör jag så ofta som 
jag har ett gig. Jag spelar 
ofta tillsammans med ett 
band i något vi kallar Janne 
Lucas show och då är 
Växeln Hallå given.

Vad gör du nu för tiden?
– Jag ägnar mig helt åt 
musiken och har alltid 
gjort det. Dessutom 
undervisar jag i piano. Jag 
ger privatlektioner hemma 
i bostaden och det är väl-
digt givande. Det blir en 
stor blandning av musik, 
allt från klassisk musik till 
rock'n roll. Sedan  leder 
jag en gospelkör i Onsala, 
ett uppdrag jag har haft i 
över 25 år nu.

Är minnena från Melo-
difestivalen 1980 ljuva 
eller bittra?

– Det är väl både och. 
Framgången med Växeln 
Hallå blev ett stort genom-
brott och 80-talet blev 
totalt sett en väldigt rolig 
tid. Jag var med i Vi i 
femman från 1975 till 1990 
och hade väldigt mycket 
att göra.

Vad händer just nu i kar-
riären?
– Jag släpper en helt ny 
platta i dagarna, så det 
känns väldigt spännande. 
Det har ju blivit ganska 
många genom åren, 
någonstans mellan 17-18 
stycken, tror jag. Det kan 
vara fler. (Japp, det var det, 
enligt Janne-lucas.se blir den 
kommande skivan Jannes 
22:a skivsläpp).

Vad får vi höra på lördag?

– Jag kommer ju att upp-
träda själv, utan mitt van-
liga band, så det blir lite 
speciellt. 

Vad vet du om Ale?
– Jodå, jag har allt varit där 
några gånger, minns jag 
inte fel var jag i Älvängen 
sist. Det ligger väl i Ale?

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Alla minns vi Janne Lucas med Växeln Hallå i 
melodifestivalen 1980, knapp tvåa efter Ledin.

Han var också länge pianist i frågesportspro-
grammet Vi i femman.

På lördag gästar han Gröna Mässan i Nol.

Hur ofta spelar du Växeln Hallå?

Hallå där... Hallå där... 
...Janne Lucas...Janne Lucas

JANNE LUCAS

Namn: Heter egentligen Jan 
Persson.
Ålder: 63
Bor: Onsala.
Yrke: Jobbar fortfarande med 
musik, dels som artist dels som 
musik- och körledare. Släpper i 
dagarna en helt ny skiva.
Aktuell: Spelar på Gröna Mässan 
i Nol på lördag.


