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Flytta med Länsförsäkringar Länsdeklarerad betyder att

bostaden är besiktigad

innan försäljning.

Nödinge, Ale Torg 14, 0303-13 16 40lansfast.se       

ADRESS LJUNGVÄGEN 23 TOMTYTA 1304 M²

PRIS 625 000 KR/BUD  VISAS RING/MAILA FÖR ANMÄLAN

MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42 

TOMT - NOL
Längst in på Ljungvägen med gångavstånd till Ale Torg finner

ni denna tomt om 1.304 kvm. Befintligt bygglov medger en

byggarea om 141 kvm samt garage om 38 kvm. Väg, vatten

och avlopp finns vid tomtgränsen. Snart står också pendeln

samt motorvägen klart!

ADRESS SÄDESVÄGEN 14 BOAREA CA 140+105 M² / 6 ROK  TOMTYTA 730 M² PRIS 1 975 000 KR/BUD VISAS SÖ 16/9

14.00-15.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42 

FRILIGGANDE VILLA - SKEPPLANDA
Inflyttningsklar villa i centralt läge med gångavstånd till skola, buss och service. Generösa utrymmen ute som inne skapar plats

för familjen. Trevligt bostadsområde med fullt av lekkamrater för barnen. En riktig pärla i Skepplanda! Kommande tågpendel i

Älvängen och motorväg står snart klart vilket ger närhet både till stad och natur.

ADRESS GRIMSÄNG LERDALA 320 BOAREA CA 168+98 M²

/ 5 ROK TOMTYTA 9870 M² PRIS 1 500 000 KR/BUD VISAS

RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE FREDRIK

HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42 

FRILIGGANDE VILLA - HÅLANDA
Gedigen och rymlig villa längst in på vägen. Perfekt för den

som gillar att meka och att ha en egen verkstad. För den

händige finns möjligheterna.

NÖDINGE. Mohammed 
”Mohammedi” Al-Debis 
från Nol har tagit krea-
tiviteten till en helt ny 
nivå och kombinerar 
konstnärligt skapande 
med bloggande. 

Blott 15 år gammal 
har han redan gjort sig 
ett namn inom blogg-
världen och har över 
1000 läsare om dagen. 

Mohammed Al-Debis, mer 
känd som ”Mohammedi”, 
har precis börjat nionde klass 
på Kyrkbyskolan. 

Bloggen, som redan län-
kats av flera kända bloggare, 
speglar hans liv och intressen 
som konst, mode, musik och 
vardagliga händelser. Det 
som framför allt utmärker 
hans blogg är det konstnär-
liga inslaget, och nu pratar 
vi varken om fotografering 
eller dataanimationer utan 
om riktiga tavlor målade i 
olja, tusch, ”promarkers” och 
akvarell.  Han fotograferar 
dem och lägger upp på blog-
gen, som ett digitalt dygnet-
runt-öppet galleri. 

– Alla tavlorna har ett spe-
ciellt budskap som speglar 
hur världen ser ut. Ett exem-
pel är målningen ”I don’t 
care”, som handlar om styr-
kan att kunna stå emot sam-

hällets hårda krav och elaka 
saker som folk säger. Tav-
lorna är till salu och jag har 
bestämt mig för att skänka 70 
procent av pengarna till väl-
görenhet.

I en omröstningstävling 
på Facebook, där folk fick gå 
in och rösta på olika tavlor, 
kom hans tavla på andra plats 
i finalen. 

Kontaktad av företag
Ungefär två timmar om 
dagen ägnar Mohammedi åt 
bloggen och på helgerna kan 
han sitta ännu längre framför 
datorn.

– Fansen peppar till att 
fortsätta arbeta med bloggen 
och det är roligt när många 
besöker, man får en kick 
av det. Ju mer aktiv man är 
desto fler besökare och andra 

bloggare som länkar vidare 
får man. 

Det händer också att före-
tag kontaktar honom och 
skickar produkter som han 
marknadsför i bloggen. Det 
kan vara allt från kläder och 
skor till smycken som han får 
i utbyte mot att visa upp dem 
på sidan. 

–Jag har bland annat 
ett samarbete med en stor 
modesida som bad mig göra 
”dagens outfit” för dem, och 

det är alltid roligt eftersom 
jag älskar mode. 

Framtidsplaner är ingen 
bristvara hos 15-åriga 
Mohammedi som drömmer 
om att bli arkitekt, konst-
när och berömd bloggare 
– allt på samma gång. Att 
ha många bollar i luften är 
något av hans signum, som 
att kombinera konstnärlig 
kreativitet med bloggandets 
ständigt uppdaterade flöde.

JOHANNA ROOS

Med bloggen som konstgalleriMed bloggen som konstgalleri
– Mohammedis blogg når 
över 1000 personer om dagen

Mohammed ”Mohammedi” Al-Debis bloggar om mode, musik 
och vardagliga händelser – men framför allt är bloggen ett 
forum för hans konstnärliga ådra. 

Tavlorna är till salu och 
tanken är att han ska skänka 
70 procent av vinsten till väl-
görenhet. Premiär för Äppelgårdsloppet

NÖDINGE. Lek, en 
gnutta tävlingsmo-
ment, men framförallt 
en stor portion glädje.

Miniolympiaden på 
Äppelgårdens förskola 
framkallade många 
leenden hos barnen.

Höjdpunkten under 
förmiddagen var Äppel-
gårdsloppet.

Regnet hängde i luften och 
det blåste kallt, men det hin-
drade inte Äppelgårdens för-
skola att genomföra sitt all-
deles egna OS i tisdags. Såväl 
barn som personal hade 
anammat devisen; kläder 
efter väder.

På tävlingsprogrammet 
stod diverse olika aktivite-

ter, som bland annat längd-
hopp, trampolin, gymnastik, 
balansgång, basket, kula och 
häcklöpning. Fruktstunden 
var också ett givet inslag, som 
ingen ville missa.

Klockan halv elva gick 
startskottet för Äppelgårds-
loppet. Barnen släpptes iväg i 
olika omgångar där de äldsta 
förskoleeleverna var först ut. 
Loppet genomfördes i den 
fina lekparken och efter mål-
gång försågs alla deltagare 
med medalj.

På Äppelgårdens förskola 
går 110 barn i åldern 1-6 år.

– Miniolympiad med mycket glädje

Starten har just gått för Äppelgårdsloppet.

I NÖDINGE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se


