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ÖPPET

8-22 
ALLA DAGAR

Smygstarta Sportlovet

Priserna gäller from torsdag 9!2 tom söndag 19/2-2012. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel

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!

Äpple i påse 
1kg, ICA Spara

1190
/st

Just nu!

Kexchoklad
Cloetta, 55g

4 för 20:-

Just nu!

Grillad kyckling
Svensk fågel, max 3 st/köp,
ursprungsvikt 1,1kg

2995

Gilla oss på Facebook för det 
senaste i butiken. 

http://www.facebook.com/
icaalvangen

Älvängen  |  0303-74 80 40

Grillkorv
ICA, 500g

2 för 20:-

Just nu!

Vindruvor
I ask, 500g

20:-/st

Just nu!

ICA Festis 
ICA 3p, 3x25cl

2 för 15:-

Engångsgrill
Just nu!

50:-2 för

Just nu!Just nu!

/st

BOHUS. Beauty Gla-
mour i Bohus har fått 
förstärkning.

Det är Anneli Tör-
nell som tagit plats i 
salongen.

Nyponrosen erbjuder 
den något udda kom-
binationen av tjänster, 
nämligen friskvård och 
ekonomi.

Anneli Törnell har fortfa-
rande kvar sin halvtidstjänst 
på den ekonomiavdelning 
i Kungälv där hon arbetar, 
men ambitionen är att på sikt 
kunna livnära sig som egenfö-
retagare fullt ut.

– Det vore naturligtvis 
drömmen, säger Anneli som 
huserar i Bohus centrum 
sedan årsskiftet.

– Jag och Aki, som driver 
Salong Beauty Glamour, 
klickade direkt. Vi komplet-
terar varandra perfekt. Hon 
sysslar med fotvård och an-
siktsbehandlingar medan jag 
har inriktning på massage, 
förklarar Anneli.

Nyponrosens andra verk-
samhetsområde utgörs av 
ekonomitjänster i form av 
löpande bokföring, ifyllande 

av moms- och skattedeklara-
tioner, bokslut och så vidare.

– Det känns skönt att ha 
två ben att stå på. I massagen 
behandlar jag människor och 
lindrar deras besvär. När det 
gäller ekonomidelen så hjäl-

per jag också personer, fast på 
ett annat sätt, avslutar Anneli 
Törnell.

Nyponrosen har slagit ut i Bohus centrum

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Anneli Törnell driver Nyponrosen, som har sin mottagning 
inrymd hos Salong Beauty Glamour i Bohus centrum. Före-
taget erbjuder tjänster inom friskvård och ekonomi.

GÖTEBORG. Våren är 
i antågande, tro inget 
annat.

Ett tydligt bevis på 
det är Båtmässan som 
invigdes i fredags kväll.

Repslagarmuseet är 
med för 16:e året i rad.

Över tio minusgrader ute, 
men betydligt varmare inne 
i mässhallen. Sommarkänslan 
gjorde sig påmind när förvän-
tansfulla besökare väntade på 
att den 53:e Båtmässan skulle 
sparka igång.

Repslagarmuseet har sin 
givna plats bland båtar, mo-
torer och diverse andra ting 
som kan härledas till vatten. 
Tjärdoften leder oss fram 
till sektion E där repslagar-
na från Älvängen kommer 
att husera fram till söndag då 
mässan stänger.

Fredagskvällens festlig-
heter hade en tydlig lokal 
prägel. Älvängensonen Len-
nart Thorstensson svarade 

för underhållningen, vacker 
dragspelsmusik som förde 
tankarna till soliga dagar 
vid kusten. Ordföranden i 
Kultur- och fritidsnämnden, 
Isabell Korn (M), höll ett 
kort invigningstal och be-
tonade vikten av Repslagar-

museets roll som stolta am-
bassadörer för Ale kommun. 
Två av museets verkliga vete-
raner, Börje Johansson och 
Bernt Larsson, gjorde sedan 
gemensam sak när de hälsade 
alla välkomna och berättade 
om de projekt som är närmast 

förestående, bland annat det 
upprättade samarbetet med 
Vikingaskeppsmuseerna i 
Norge respektive Danmark.

Repslagarmuseet givna på Båtmässan

SVENSKA MÄSSAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Bernt Larsson överlämnade en knoptavla till Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Isa-
bell Korn (M), som invigningstalade i Repslagarmuseets monter i fredags kväll. Till höger ses 
Börje Johansson.

Båtmässans VIP-kväll lockade en hel del besökare.Båtmässans VIP-kväll lockade en hel del besökare.

Lennart Thorstensson svarade för underhållningen i Repsla-
garmuseets monter.

Bernt Larsson pratar rep med Lennart Nils-
son, näringslivs- och exploateringschef i Ale 
kommun.

Repslagarmuseets eldsjäl Kurt Flodin sam-
språkade med Rune Dahlstrand, som var 
mycket engagerad kring de första dykningar-
na efter vraket Ostindiefararen Götheborg.


