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ÖPPET

8-22 
ALLA DAGAR

Matbutiken i Älvängen

Priserna gäller tom 5/6-2011. Reservation för slutförsäljning

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!

Just nu!

Grillkol
/briketter
2,5kg, Ordinarie pris 39,95/st

3 för 99:-

Just nu!

Libero 
Blöjor
Handla andra varor för minst
300:- och du får köpa 1 paket för 

endast 89:-. Handla för 600:- och 

du får köpa 2 för 89:-/st osv. 
Max 3 paket/kund 
Gäller hela året.

89:-/st

Har du upptäckt vår uttagsautomat?
Behöver du kontanter? Stå inomhus i värme 

och ljus och ta ut dina kontanter!

NÖDINGE. Nästa höst 
kommer ett nytt miljö-
vänligt äldreboende att 
stå klart i Nödinge. 

I torsdags togs det 
första spadtaget för 
byggnaden som ska 
rymma 40 lägenheter. 

Unikt för boendet 
är att det kommer att 
finnas ett separat till-
lagningskök.

Projektet har dragit ut på 
tiden vilket resulterat i plats-
brist inom äldreomsorgen 
i Ale kommun. Men nu är 
bygget, som leds av Skanska, 
igång och inflyttning beräk-
nas ske från den 1 september 
2012.  

Genom bland annat effek-
tiva installationer och nog-
granna val av material ska 
bygget miljöcertifieras.

För att öka de äldres väl-
befinnande kommer all mat 
att tillagas i ett separat kök i 
anslutning till boendet.

– Jag är jätteglad att det 
blev så. Det är speciellt vik-
tigt för gamla människor att 
få nylagad och näringsrik 

mat. Det är även viktigt ur 
ett samhällsperspektiv, säger 
Boel Holgersson, ordfö-
rande i Omsorgs- och arbets-
marknadsnämnden. 

Hon berättar också att 
man tänker fortsätta arbetet 
med att förbättra maten i 
kommunen, bland annat på 
skolorna. 

Det nya äldreboendet är 
till för personer med stora 
omvårdnadsbehov, likt Vika-
damm i Älvängen.

– Det kommer att bli ett 
modernt äldreboende som 
planeras utifrån de boendes 
behov, säger Boel Holgers-
son.

JOHANNA ROOS

NYGÅRD. Nytt och 
begagnat under samma 
tak.

Dessutom en salig 
blandning av olika pro-
duktgrupper.

Hos Ove och Jaana 
Parkås i Nygård finns 
det mesta.

Nytt & Begagnat. Så heter den 
butik som Ove och Jaana Parkås 
har öppnat hemma på gården i 
Skiltorp, Nygård.

– Det kanske är början på ett 
köpcentrum. Granne med oss 
har vi ju Gårdsbutiken, skrattar 
Ove.

Prisvärt oavsett om det gäller 
byggnadsmaterial eller hus-

geråd. Det är grundkonceptet 
som Ove och Jaana jobbar efter.

– Vi är precis i uppstarten, 
men har redan haft en hel del 
kunder på besök. Vi mark-
nadsför oss mycket genom vår 
hemsida där vi har regelbundna 
kampanjerbjudanden, förklarar 
Jaana.

Istället för att folk åker till 
tippen med sina vitvaror, skåp 
och dörrar står Ove och Jaana 
beredda att ta hand om pry-
larna.

– Vi kollar så att grejerna 
funkar, annars fixar vi det. Ett 
begagnat handfat behöver inte 
vara dåligt bara för att någon 
har beslutat att renovera bad-
rummet hemma och köpa nytt, 
säger Ove.

– Poängen är att vi ska vara 
billiga. Vi köper upp konkurs-
partier varför kunderna kan 
göra en hel del klipp hos oss, 
lovar Ove.

I loppisavdelningen finns 
mycket roligt att fynda, alltifrån 
gamla kassettband och LP-ski-
vor till glas och ljusstakar.

– Sedan vill jag slå ett slag för 
vår sektion med hygienartiklar; 
tvättmedel, tvål, tandkräm och 
så vidare, säger Jaana.

I framtiden har Parkås en 
vision om att växa och utveckla 
verksamheten ytterligare.

– Vi har många idéer och en 
ambition om att kunna leva på 
detta vad det lider, avslutar Ove 
Parkås.

JONAS ANDERSSON

Lite av varje hos Parkås
– Nytt & Begagnat har öppnat i Nygård

Jaana och Ove Parkås har öppnat Nytt & Begagnat i Nygård som erbjuder lite av varje, allti-
från rengöringsmedel och husgeråd till vitvaror och verktyg. 

Första spadtaget för nytt äldreboende

Påbörjat. Det första spadtaget för det nya äldreboendet i Nödinge togs i torsdags av Mikael 
Berglund, kommunstyrelsens ordförande, Anders Erlandsson, regionchef i Skanska Sverige 
och Boel Holgersson, ordförande i Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.

Erik Olsson och Emil 
Mörk från Folkuniversite-
tet gästade Nol Folkets Hus 
för att under två dagar ge-
nomföra utbildningen Eko-
nomismart på uppdrag av 
kommunens individ- och 
familjeomsorg. Projek-
tet syftar till att hjälpa unga 
vuxna att bli medvetna kon-
sumenter med verktyg att 
göra aktiva val, identifie-
ra risker och undvika över-
skuldssättning. Målgruppen 
är unga vuxna som uppbär 
försörjningsstöd. På utbild-
ningen deltog också perso-
nal från bland annat Arbets-
marknadsenheten och IFO. 

– Vi lever i ett konsum-
tionssamhälle men har inte 
verktygen att klara av det, 
säger Erik Olsson.

Konceptet bygger på att 

det är unga som möter unga, 
på deras villkor. Utbildning-
en ger deltagarna konkre-
ta tips och praktiska verktyg 

för att klara vardagen och 
hur man undviker de största 
fallgroparna.

❐❐❐

Unga vuxna utbildas i Ekonomismart
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Erik Olsson föreläste om vikten att göra ekonomiskt smarta 
val.

Mikael Berglund, Anders Erlandsson och Boel Holgersson 
nöjda med att första spadtaget äntligen är taget för det nya 
äldreboendet i Nödnge vid Klockarevägen.
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