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ALVHEM. Lanthandeln 
i Alvhem har funnits 
sedan 1920-talet.

Nu kan butikens 
dagar vara räknade.

Räddningen kan bli en 
flytt till stationsområ-
det i Lödöse.

Framtiden ter sig oviss för 
den anrika lanthandeln i 
Alvhem. Affären kan knap-
past leva vidare i nuvarande 
omfattning när den nya vägen 
står klar och orten blir utan 
trafikplats.

– Det blir bara en halv 
avfart. Att vi inte får något 
riktigt mot är en besvikelse. 
Det räcker att titta på histo-
rien och konstatera att många 
småsamhällen dött ut när en 
ny motorväg dragits förbi 
orten. Dagens kunder är 
mobila och tillgängligheten 
är a och o. Det kan vi tycka 
vad vi vill om, men så är det, 
säger handlaren Benny Mor-
tensen.

Nybyggnation
Planer finns på att flytta verk-
samheten till stationsområ-
det i Lödöse. Ärendet har 
blivit en långbänk och är just 
nu under utredning hos Lilla 
Edets kommun.

– Det är ett alternativ som 
är väldigt intressant för oss. 
En nybyggnation i Lödöse 
skulle innebära att vi kan ut-
vidga verksamheten, framfö-

rallt gäller det trädgårdssi-
dan samt vårt utbud av olje-
produkter. Vi ges också möj-
lighet att få en mer modern 
matbutik, säger Benny Mor-
tensen.

– Skulle vi bli kvar här i 
Alvhem så finns det inga möj-
ligheter att växa eftersom vi 
ligger mitt i ett tätbebyggt 

område. Vi är väldigt trång-
bodda redan och det vi tving-
as göra är att flytta runt varor. 
Det blir inte bra och är väl-
digt tungrott.

Vad får ni för reaktioner 
från era kunder?

– Vi har dagligen folk som 
frågar oss om framtiden. 
Tyvärr har vi inget konkret 

svar att ge. Självklart är vår 
ambition att driva rörelsen 
vidare, men då måste förut-
sättningarna vara acceptabla, 
avslutar Benny Mortensen.

Så mycket pengar har vi i 
Ale hittills lyckats samla in 
till  Världens Barn. Det är 
12 000 mer än förra året.  
Blir det 100 000 kronor 
nästa år? 

Fredagen och lördagen 
den 14-15 oktober märkte 
säkert många alebor att det 
var insamling till Världens 
Barn. Överallt i kommu-
nen kunde man se personer 
med insamlingsbössor och 
den orange banderollen över 
jackan. Fortfarande kan du 
se bössor i affärer och delta i 
olika arrangemang för Värl-
dens Barn, eftersom insam-
lingen pågår hela året ut. 

Dessutom har det kommit 
in pengar från Kulturskolans 
höstkonsert, lotterier, Mö-
tesplats Ungdoms loppis på 
gymnasiet och annat.

Ett stort tack till alla som 
lagt pengar i våra bössor och 
till alla bösshållare och ett 
lika stort tack till alla som 
hjälpt till på något annat 
sätt. Även du som har hand-
lat i Smyrnas Secondhand-
affär eller Röda Korsets 
Kupan ska ha ett stort tack. 

Kommittén för 
Världens Barn i Ale

Älvängen  |  0303 74 80 40

ÖPPET

8-22 
ALLA DAGAR

Matbutiken i Älvängen

Priserna gäller tom 13/11-2011. 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! Just nu!

Entrecôte
Svenskt kött, skiva och bit

99:-/kg

/bit

Smörgås-
tårta
Flera olika smaker. 
Beställ två dagar 
innan hämtning. 

från 35:-
Vi styckar och paketerar det mesta av vårt kött 

på plats i butiken. Alla smörgåstårtor och festfat 
tillverkas även de i butiken, inklusive de röror och 

sallader som används vid tillverkningen.  

Butiksstyckat!

Tillverkade 
i butiken. 

94 000 kronor till ”Världens Barn”

0303-33 48 50
Göteborgsvägen 70, Älvängen alvangen@handelsbanken.se

ÄLVÄNGEN

Euro 24 timmar 
om dygnet!

Direkt i 
bankomaten

www.handelsbanken.se/alvangen

INSAMLINGEN I ALE 

Försäljning Smyrna Secondhand   10.789
Försäljning 4-15/10 Kupan Röda Korset   19.772
Företagarannonser    11.000
Bössor     45.064

Oviss framtid för Svenssons Livs
– En flytt till Lödöse kan bli räddningen

I ALVHEM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Vad som händer med Svenssons Livs i framtiden är fortfarande oklart. En flytt till stationsom-
rådet i Lödöse kan bli aktuellt.

Benny Mortensen.


