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Vi bygger nyttvaruhus i Stora Viken, Bohus vid E45Premiär 27/2 2013

4000 kvm varuhus

Leksaker

Eget café

Julgardiner

75:-
Lykta

99:-

Pläd 195:-/st

Lampa

Glöggset 35:-

Porslinslyktor
Tomte 38cm: 8990

Svamp 20cm: 7990 från 20:-/st
Kuddfodral

35:-

Öppet vardagar 10-20, lördag 10-17, söndag 11-17. 
Coop Forum alla dagar 7-22.
Bauhaus vardagar 7-20, helger 9-18. 

Julstart lördag 24/11 kl 12-16
Oavsett om du tror på tomten eller inte, så blir det 
jul i år också! Låt den börja på Bäckebol med årets 
längsta inköpslista. För vi har det mesta av det bästa. 
Medan du julhandlar, kan du ta rast vid friggeboden. 
Njut av lite god glögg, julmust och pepparkakor. 

vid brasan. Julmusik värmer också bra, så ställ in 
öronen på julfrekvensen! Hitta småtomtarnas 
önskelistor och tävla om fina pepparkakshus att 
bygga själv!

 

på Bäckebol 

Nu är det 
jultider

Stort och smart

24/11 kl 12-16

NÖDINGE. Det blev 
succé när Nille öppnade 
sin allra första butik i 
Göta älvdalen, närmare 
bestämt på Ale Torg.

När invigningsbandet 
klipptes stod folk i kö 
för att få komma in.

– Vilken respons, 
jublade butikschefen 
Ulrika Karlsson.

Nyfikenheten var stor och 
många hade sökt sig till Ale 
Torg för att få uppleva invig-
ningen av Nille.

– Att det skulle komma så 
mycket folk redan klockan 
tio en vardagsmorgon över-
träffade våra förväntningar, 

förklarade Malin Olofsson 
med ett brett leende.

Besökarna bjöds på ett glas 
bubbel innanför entrédör-
ren och kunde sedan i lugn 
och ro gå runt bland hyllor 
av ljus, servetter, julpynt, 
leksaker, godis med mera. 
Emellanåt var det trångt om 
utrymmet, men såväl kunder 
som personal såg ut att trivas 
i vimlet.

Roligt med ny butik
– Alltid roligt med en ny 
butikskedja som väljer att 
etablera sig i Ale. Jag tror 
mycket på Nilles koncept, 
sade Marie en av alla dem 
som tog del av onsdagens 
öppningserbjudanden från 

den norska butiksjätten.
– Presentpapper för en 

krona styck är exempelvis 
oslagbart!

Rusning till Nilles invigning
Invigningsbesökarna strömmade till i riklig skara när Nille öppnade sin butik på Ale Torg i 
onsdags. Innanför entrén serverades det ett glas bubbel. Alexandra Stéen hälsade välkom-
men.

Många passade på att fynda 
presentpapper för en krona 
rullen.

PÅ ALE TORG

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se


