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NÖDINGE. Det som tidi-
gare var en restaurang 
har förvandlats till en 
skobutik.

På torsdag öppnar 
Skoalla.

– Vi tror mycket på 
Ale Torg och dess fram-
tid, säger ägaren Mats 
Uno.

Mats Uno och hans personal 
har jobbat i stort sett dygnet 
runt den sista veckan för att 
få hyllinredning och skor på 
plats inför torsdagens invig-
ning av Skoalla.

– Slitsamt, men samti-
digt väldigt roligt, konstate-
rar Mats och hugger tag i en 
av raden av ouppackade lådor.

Toppstyrt
2006 övertog Mats Uno och 
hans fru Ann-Charlotte an-
svaret för Eurosko i Torslan-
da och två år senare erövrades 
också befintlig butik i Lerum.

– För ett år sedan lämna-
de vi Eurosko, det blev helt 
enkelt för toppstyrt. Istället 
döptes butikerna om till Sko-
alla. I augusti i år bestämde 
vi oss för att stänga enheten i 
Lerum och istället lägga kraft 
på Ale Torg, berättar Mats.

Vad fick er att satsa på 
Nödinge?

– För det första så finns det 
ingen annan skoaffär på orten 
och för det andra så tror vi 

väldigt mycket på Ale Torg. 
Det byggs en hel del i det 
här området och framtiden 
ser ljus ut.

– Läget som vi fick på 
torget hade också betydelse 
för vårt beslut. Lokalen ligger 
helt rätt.

Vad erbjuder Skoalla för 
sortiment?

– Vi vänder oss till hela fa-
miljen. Vi jobbar mycket med 
barnskor och är duktiga på 
det. Vi saluför kvalitetsmär-
ken som bland annat Kavat 
och Ecco. 

– På herrsidan återfinns 
uteslutande kända varumär-
ken. Män köper väldigt sällan 
skor och när det sker så vill 
man ha kvalitet. Våra kvinn-
liga kunder kommer att finna 
alltifrån boots till skinnstöv-
lar. Vårt mål är att alla ska 
hitta något i butiken, därav 
namnet.

Hur ser höstens skomo-
de ut?

– Det är boots som gäller 
både för herrar och damer.

Återvinningens dag arrangeras av Renova, Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, 
Kungsbacka, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

I samarbete med 
som arrangerar Återvinningshelgen 23-25 sept.

ÅTERVINNINGENS DAG 2011 GÅR I ELEKTRONIKENS TECKEN!

Förra året köpte vi 2,5 miljoner nya fjärrkontroller men bara 420 000 återvanns. 
Uttjänt elektronik innehåller viktiga metaller som kan användas i nya produkter. 
Den 24 september fokuserar vi därför på elektronikåtervinning, med olika 
aktiviteter och extra personal på våra återvinningscentraler. 

Mer information hittar du på din kommuns hemsida, eller på www.renova.se.

Skobutik för alla åldrar
– Ägaren tror mycket på Ale Torg– Ägaren tror mycket på Ale Torg

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.seSara Hansson, Mats Uno och Malin Jarhäll förbereder invigningen av Skoalla på Ale Torg, som äger rum nu på torsdag.


