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Kaféstaden

Kan en jättelång rubrik som den här få dig att längta 
till en avkopplande shopping-mys-dag längs pittoreska 
kullerstensgator kantade av vackra trähus, mysiga 
innergårdar och härliga kaféer?
Fundera på saken. Och när du har tid och lust är du mer än välkommen. 

Flytta med Länsförsäkringar

Nödinge, Ale torg 14, 0303-33 16 40

lansfast.se

ADRESS SKÅR 290 BOAREA CA 134+93 M² / 6 ROK

TOMTYTA 1459 M² PRIS 1 695 000 KR/BUD VISAS ON 2/5

17.30-18.30 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE
FREDRIK HELLBERG TELEFON 0702-33 32 33

FRILIGGANDE VILLA - SKEPPLANDA
Väl omhändertagen villa med vackert läge. Detta är något för
er som drömmer om villa på landet. Stora renoveringar som
nyligen är gjorda är bl.a. nytt tak, tilläggsisolering samt ny
värmepanna. Närhet till bra busskommunikationer som tar
dig till Skepplanda centrum på en kvart.

ADRESS FYRBYGGAREVÄGEN 20 BOAREA CA 177+18 M² /

7 ROK TOMTYTA 814 M² PRIS 2 695 000 KR/BUD VISAS
TO 3/5 17.30-18.30 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE
LASSE KNAVING TELEFON 0727-18 01 20

FRILIGGANDE VILLA - SKEPPLANDA
Välskött villa med centralt läge, lämplig för den större
familjen eller för generationsboende, allt i ett plan. Vidbyggt
garage. Underbar altan i söderläge ger dig sol hela dagen
Här bor du centralt med gångavstånd till det mesta som
Skepplanda har att erbjuda. 

ÄLVÄNGEN. Flyttlas-
set från Kortedala till 
Älvängen gick på Val-
borgsmässoafton 1990.

Exakt 22 år senare 
låser Tvättmäster 
dörren – för gott.

– Det är med blan-
dade känslor som vi har 
valt att avveckla verk-
samheten, säger Peder 
och Anita Sahlin.

Bakgrunden är känd sedan 
en tid tillbaka. Lokalerna vid 
Willys i Älvängen måste rivas 
för att lämna plats för Han-
delsplats Älvängen. Tvätt-
mäster och tidigare fastig-
hetsägaren Bengt Bengts-
son förde länge diskussioner 
om en alternativ lokalisering, 
men kom till slut överens om 

att paret Sahlin avvecklar sin 
tvättverksamhet.

– Jag fyller 70 nästa år och 
ibland behöver man hjälp för 
att inse att det kanske är dags 
att tänka om. Vi har gjort en 
överkommelse med fastig-
hetsägaren och alla inblan-
dade är nöjda. Det känns bra 
även om vi kommer att sakna 
tjôtet med kunderna, säger 
Peder.

Händelserika år
Det har varit 22 händelserika 
år och för familjen Sahlin 
gick det av bara farten, från 
början till slut.

– Jag var friställd som 
arbetsledare på Ledu när 
mina svärföräldrar gick i 
pension och undrade om vi 
var intresserade av att ta över 

deras kemtvätt i Kortedala. 
Sagt och gjort. Vi breddade 
snabbt verksamheten och 
har haft flera olika ben att stå 
på. Tvätt av husvagnstält och 
båtkapell har varit en spe-
cialitet. Sedan fem år tillbaka 
har vi inte haft någon egen 
kemtvätt i Älvängen, utan 
har istället valt att samar-
beta med Göteborgsföretag. 
Investeringarna i nya miljö-
anpassade kemtvättar ansåg 
vi blev för stora och onödiga. 
Vi lät kollegorna sköta den 
biten istället, berättar Peder.

När nyckeln vrider om 
låset för sista gången hos 
Tvättmäster i Älvängen blir 
det mer tid för livets stora 
passion – simningen. Anita är 
chefstränare i Stenungsunds 
simklubb S77, där Peder är 

ordförande sedan fyra år till-
baka.

– Föreningslivet är under-
bart och vi har jobbat nära 
flera av de stora föreningarna 
i Ale också. I Ale HK var vi 
väldigt engagerade en gång 
i tiden. Jag var speaker inför 
fulla hus i Älvängens kultur-
hus och vi tvättade match-
ställen efter varje drabbning. 
Det var en rolig period, 
minns Peder och Anita.

Politiskt engagemang
Tiden som företagare i 
Älvängen innehåller också 
en fas med politiskt engage-
mang.

– Ja, efter valrörelsen 1998 
engagerade vi oss i Alede-
mokraterna och efter valet 
2002 fick jag plats i Tekniska 

nämnden. Sedan sex år har vi 
vår hemvist i Lilla Edet och 
då fick lokalpolitiken stå åt 
sidan.

Som sagt mycket har hänt 
för Tvättmäster, men det 
finns också en del som inte 

har hänt.
– Ja, första kostymen som 

lämnades in för kemtvätt 
hämtades aldrig ut. Den 
hänger fortfarande kvar!

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Tvättmäster avvecklar. Anita och Peder Sahlin tackar alla 
kunder för 22 år i Älvängen. De hänvisar till Skepplanda 
Tvätt och kollegorna i Göteborg. 

En mästare har tvättat färdigt
– Tvättmäster avvecklar verksamheten

N Ö D I N G E
G O L F K L U B B

NYBÖRJARKURSER!

Fantastiska greener!

Vi hjälper dig hela vägen!
www.nodingegolf.se •  0303-636 18


