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Här kan du skapa ditt drömboende
63 kvm som kan disponeras som 1 eller 2 rok och 

med ett härligt loft som sovplats eller läshörna.

Med hela 5 meters takhöjd mitt i vardagsrummet, 

takfönster och en egen liten uteplats är denna 

lägenhet helt unik.

Vi bygger 20 lägenheter som har genomgående hög 

standard i direkt anslutning till Nödinge Golfbana.

Priset för denna lägenheten, 1.325.000 kr och 

månadsavgiften 3.885 kr.

Vägbeskrivning
Kör av infarten mot Ale Torg och följ 

skyltarna till Backa Säteri.

GRANNE MED BACKA SÄTERI OCH 5 m TAKHÖJD

För mer information kontakta 

Anders Östlund.  BoSkaparna.

Tel:  0730-96 08 55

www.boskaparna.se

Områdes-

visning

Söndag 27 maj

13.00–15.00

Vaknapåsen fortsätter skänka 
pengar till Vaknafonden
NÖDINGE. Årets första 
Vaknacheck delades 
ut i samband med Ale 
Torgs Vårlopp i lördags.

39 125 kronor skicka-
des vidare till Vakna-
fonden.

– Det är fantastiskt 
att vi tillsammans kan 
stötta barn och unga 
så här, sa ICA-handlare 
Marianne Sjöö.

Vaknapåsen introducera-
des 2005. Dåvarande köpman 
på Ica Kvantum i Nödinge, 

Pelle Collins, ville hjälpa till 
i det drogförebyggande arbe-
tet. Resten är historia. Den 
svarta sponsorkassen som 
kostar 50 öre mer är idag 
Vaknafondens enskilt störs-
ta bidragsgivare. Dessutom 
sponsrar Ica med ytterliga-
re tio öre.

– Det gör att 60 öre per 
påse går till aktiviteter för 
barn och unga i Ale. Den 
tappade ett tag i försäljning, 
då miljöpåsen släpptes. Idag 
är även Vaknapåsen ett mil-
jöval. Däremot är det Självs-

canningen som "stjäl" lite 
av försäljningen, men än så 
länge säljer den bra, säger 
Marianne Sjöö.

Totalt har den svarta påsen 
dragit in närmare 1,5 Mkr och 
möjliggjort mängder av verk-
samheter. Sabahudin Sabani 
(se ovan) och hans Showgäng 
har fått hjälp med flera mu-
sikaler, skateparker och bas-
ketkorgar är andra exempel.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Sabi skriver nya kapitel
GÖTEBORG. Sabahudin 
Sabani, 17, från Nödinge 
skriver ännu ett kapi-
tel.

Bloggaren, artisten 
och trendskaparen 
gästar en av världens 
främsta kläddesigners i 
Italien.

Hos Emilio Caval-
lini ska han designa 
strumpbyxor för män.

Han upphör aldrig att för-
våna. Dansuföreställning-
ar och musikaler har han 

redan skämt bort oss med i 
Ale. Numera driver han en av 
Sveriges största bloggar med 
fokus på ungdomstrender och 
mode. Sabi som han kallas har 
en egen t-shirtkollektion som 
nyligen släppts både i butik 
och på webbshops. Samtidigt 
försöker Sabi klara gymnasie-
studierna.

Den här veckan tillbring-
ar han i italienska Toscana, 
dit han bjudits in av Emilio 
Cavallinis crew. Tanken är att 
han ska medverka i skapandet 
av en ny strumpbyxa för män.

– Det är helt sjukt, helt 
galet, utbrister Sabi när lo-
kaltidningen pratar som has-
tigast med honom.

Parallellt pågår ett arbete 
med en dokumentärserie 
"The Life of Sabi" som pro-
duceras som bäst. Självklart 
fick filmteamet tänka om och 
hänga med.

–Det här är stort, en jät-
tegrej som kan komma att 
betyda mycket för mig. 
Emilio Cavallini har desig-
nat för artister som Madon-
na och Jane Jackson, menar 

Sabi som älskar att blogga om 
mode.

Han jobbar också med en 
bok om sitt liv som ungdom. 
Sabi vill ge tillbaka till alla 
fans som har stöttat och följt 
honom sedan tidig start.

– Vad den innehåller är det 
bara jag som vet. Det är bäst 
så, har Sabi berättat.

På Facebook har Sabis fan-
sida över 20 000 "likes".

FACEBOOKVÄN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se Sabahudin Sabani, en av Sveriges största bloggare.
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