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Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften    Bodelningar    Bouppteckningar    Deklarationer    Energideklara-
tioner    Fastighetsförmedling    Gåvobrev    Lösöreauktioner     Röjning och städning    Samboavtal    Skatteberäkningar  
Testamenten    Äktenskapsförord och övrig familjejuridik

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80    Ytterby 0303-925 00    Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Ingrid 
Piazza

Lena 
Sjöberg

Fredrik 
Hellberg

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Hans 
Götestam

Roger  
Borg 

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!
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NÖDINGE. Kön ringlade 
sig lång en bra stund 
före öppningsdags.

Skoallas invigning 
lockade många nyfikna 
besökare.

– Jag är överväldigad, 
konstaterade ägaren 
Mats Uno.

I flera veckors tid har förbe-
redelserna pågått. I torsdags 
morse var det äntligen dags 
att slå upp portarna till den 
nya skobutiken på Ale Torg 
– Skoalla.

– Vi har hållit på in i det 
sista och ska jag vara riktigt 
ärlig är allting inte på plats 
ännu. Det återstår några små 
detaljer, men inget som kun-
derna märker av, säger Mats 
Uno.

När lokaltidningen 
besökte invigningsfirandet 
hade butiken haft öppet i en 
dryg halvtimme. Det vimlade 
av folk i lokalen och många 
hade redan gått ut med en 
påse under armen.

– Vilken respons, helt 
fantastiskt! Det är roligt att 
se blandningen av folk, från 
barnfamiljer till pensionärer. 
Det är precis den bredden av 
kunder som vi strävar efter 
att nå.

Premiärdagen till ära 
fanns olika skoleverantörer 
på plats för att ge tips och råd 
om olika modeller. 

– Flera kunder uttryckte 
sin förtjusning över att ha 

fått en skobutik till torget 
och det känns naturligtvis 
roligt, avslutar Mats Uno.

Rusning till Skoallas invigning

PÅ INVIGNINGEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Mycket folk kom till torsdagens invigning av Skoalla på Ale 
Torg.

Mats Uno servade med skor i 
olika modeller och storlekar. 
Här är det Ella som provar 
ut en stövel medan lillebror 
Joel väntar på sin tur.

MAURITZBERG. Den som 
förväntade sig spöklik stäm-
ning lär ha blivit besviken. 
Mysfaktorn på Mauritz-
berg i fredags kväll var hög 
och konserten Ghost Inside 
Ghost var inte bara ett möte 
mellan publik och musiker, 
utan mellan publik, musiker 
och kompositörer.

Med utgångspunkt i Beet-
hovens spöktrio har de två 
tonsättarna Andreas Eklöf 
och Anna Eriksson arbetat 
fram sin egen musik, i sam-
arbete med Trio Gothia som 
också fick utrymme att im-
provisera fritt emellanåt. De 
olika styckena flöt in i var-
andra på ett naturligt sätt 
och stämningen var stund-
vis meditativ. I växlingar-
na mellan Beethovenslingor, 
strikt rytmiska figurer, flytan-
de klanger och koncentrerade 
knäppningar och slag var det 

de minsta ljuden som blev de 
mest intensiva.

De båda tonsättarna ack-
ompanjerade trion på citra 
och många oväntade klang-
er skapades genom ovanli-
ga användningsområden för 
instrumenten. Artonhund-
ratalsflygelns strängar blev 
utsatta för allt från pingis-
bollar till en diskborste och 
när pianotrion övergav strå-
kar och tangenter blev det på-
tagligt att alla fem i ensem-
blen faktiskt spelade sträng-
instrument.

Och efter att musiken tagit 
slut fortsatte man höra den, i 
elementens brus, vinden ut-
anför, stolskrap och hark-
lingar. Innan publik, musi-
ker och tonsättare samlades i 
köket för kaffe, nybakat bröd 
och Beethoventårta.

Johanna Dahlbäck

Spöktrio i ny tappning
Konserten Ghost Inside Ghost framfördes på Mauritzberg i 
fredags kväll.


