
Söndag 9 sept kl. 15.00
Grusplan Nödinge (vid Nödingeskolan)

Pris 70 kr/person (ord pris 260-270 kr/person)
Biljetter säljs hos Allans Bokhandel i Älvängen 

och på ICA Kvantum i Nödinge.
Överblivna biljetter säljes i entrén/kassan 1 timme 

innan föreställningen börjar. 

Det går också att beställa biljetter per 
telefon: 0303-74 21 13

Kräftans tid är här
– Kräftskivan lockar fler unga till fiskdisken

NÖDINGE. Kräftsä-
songen är i full gång 
och på Havspalatset 
på Ale Torg säljer man 
skaldjur som aldrig förr. 

Såväl unga som 
gamla köar vid fisk-
disken för att få rätt 
tillbehör till sensom-
marfesten.

– Jämfört med förra året 
har försäljningen av bur-
kräftor ökat rejält. Om bur-
kräftorna förra året utgjor-
de 10 % av den totala kräft-
försäljningen så är det uppe i 
30 % nu. Varför det är så är 
svårt att säga, men förmodli-
gen eftersom de är större än 
havskräftorna, säger Annelie 
Bengtsson på Havspalatset. 

Hon har jobbat med fisk 
hela sitt arbetsliv och har 
genom åren delat med sig av 
många goda råd inför kräft-
skivan. 

Kräftsäsongen räknar hon  
pågår ungefär från andra 
veckan i augusti till andra 
veckan i september. 

Under denna period är 
det hektiskt från morgon till 
kväll, speciellt på helgerna 
och regn hindrar inte festen. 

– Nej, folk verkar ha kräft-
skiva i alla väder. Man märker 
att det är många fler yngre 
kunder under den här perio-
den. Till skillnad från övriga 
året då vi har mycket äldre 
lockar kräftperioden folk i 
alla åldrar. 

Mats Perkhed, Nödinge:
1. Nej, inte än, men det blir 

förhoppningsvis snart.
2. Öl och vitt bröd är viktigt. Man 

behöver inte ha så mycket annat till.

Ingela Pedersen, Nödinge:
1. Ja, mycket, vi har en liten 
kräftskiva hemma varje år.
2. Ägg, majonnäs, dill, bröd, smör, 
öl och en snaps. 

Inge Wulff, Skepplanda:
1. Ja, det har jag gjort, kräftor är 
absolut en favorit. 
2. Dill, aioli och vitt bröd, gärna 
penrich, och citron.

Malin Andersson, Nödinge:Malin Andersson, Nödinge:
1. Nej, inte än, men i kväll ska vi ha 1. Nej, inte än, men i kväll ska vi ha 
kräftskiva med jobbet.kräftskiva med jobbet.
2. Kokt dillpotatis. Vi kommer även 2. Kokt dillpotatis. Vi kommer även 
att ha skaldjurssnittar på rostbröd. att ha skaldjurssnittar på rostbröd. 

Håkan Karlsson, Alafors:
1. Ja, visst har jag det. Det här är 
en bra tid på året.
2. Sallad med rödlök i och rostat 
bröd.

111111111.. Har du ätit några kräftor i år?
22222222. Vad äter du helst till kräftorna?

Hektiskt på Havspalatset. Annelie Bengtsson på Ale Torg Hektiskt på Havspalatset. Annelie Bengtsson på Ale Torg 
tycker om att jobba i kräfttider. tycker om att jobba i kräfttider. 
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