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Annika Glemring
Trollhättan

– Det blir att vi såg att 
No Tjafs skulle spela på 
Ale Torg. Det är Sveriges 
bästa partyband och det 
var en höjdare att se 
dem här idag.

Elisabeth Bäckstrand
Surte

– En otroligt lyckad dag 
för oss i caféet i Bohus. 
Vi haft väldigt mycket 
kunder och allt har gått 
jättebra. Jag hoppas att 
fl er hittar hit nu efter 
detta. 

Gunvor Wikelund
Kungälv

– Squaredance-upp-
visningen i Bohus. Jag 
dansar själv och känner 
några av de som var 
med. Sedan var det roligt 
att se Anton Hysén och 
Sigrid Bernson dansa. 

Jan Svanström
Skepplanda

– Jag hade aldrig sett 
No Tjafs och det var en 
höjdare av bästa märke. 
Vilka grabbar! Sen blir 
premiärturen med tåget 
ett roligt minne.

Vad blir det bestående minnet från invigningsdagen?Vad blir det bestående minnet från invigningsdagen?

NÖDINGE. Om nu någon 
kände sig nedkyld efter 
att ha köat till jul-
klappsbordet så fanns 
det en lösning.

No Tjafs värmde upp 
gammal som ung.

– Inget snack, de är 
Sveriges bästa cover-
band, ansåg Annika 
Glemring, en besökare 
som letat sig ner med 
tåget från Trollhättan.

Det var rekordmånga som 
mötte upp på Ale Torg när 
det vankades julklappar. 
Företagarföreningens tradi-
tionsenliga julklappsbord där 
kunderna för 25 kronor får 
välja ett paket vars innehåll 
har ett värde om minst 100 
kronor, men där högvinsten 
är ett presentkort värt 5000 
kronor, har blivit populärare 
för varje år.

– Vi slog nytt rekord och 
det gick åt 414 julklappar, 
tyvärr räckte det ändå inte. 
Ett 50-tal blev nog utan och 
det får vi diskutera på nästa 
möte. Vi vill helst att alla som 
köar får en julklapp, men har 
inte hittat någon lösning 
ännu. Trots allt var det inga 
sura miner. Stämningen var 
på topp hela dagen och till-
sammans med Nödinge SK 
handboll sålde vi hur mycket 
grillad korv som helst. Fan-
tastiskt att se alla människor 
och väldigt roligt för den 
lokala handeln att det verkar 
ha varit mycket folk överallt, 
säger Marianne Sjöö, ICA-
handlare och ordförande i 
Ale Torgs företagarförening.

Som grädde på moset hade 

coverbandet No Tjafs bjudits 
in och torget förvandlades 
till en sällan skådad festplats. 
Partystämningen vibrerade 
och det var få som kunde 
stå stilla när bandet spelade 
den ena klassikern efter den 
andra. Front- och showman-
nen Robert Thore Anders-
son Westlund var på bästa 
humör.

Laddat showman
– Jag hade laddat enormt 
inför den här spelningen. 
Hemmaplan, snö, kyla och 
söndag… Vad är det mot en 
lördag på en svettig krog? 
Helt underbart! Nu kör vi!

Det blev två underhål-
lande set och däremellan 
visade Sportlifes gruppträ-
ningsinstruktörer hur enkelt 
ett pass kan genomföras till 
musik.

Ale gymnasium höll öppet 
hus och eleverna passade på 
att locka Ale Torgs besö-
kare till skolan. Där väntade 
UF-företagare med skarpa 
affärsidéer och produkter. 

SlaskRens UF har designat 
och med hjälp av Liljas Svets 
tagit fram en perfekt lösning 
för att undvika till exempel 
potatisskal i slasken.

– Vi ville lösa ett vardags-
problem och gick från rum 
till rum i ett hushåll. När 
vi kom till köket fastnade vi 
för att diskhon ofta blir en 
plats för skräp och matrester. 
Genom att samla allt i vår 
behållare kan du lätt slänga 
det i exempelvis en kompost, 

säger Sophia Axelsson och 
Rasmus Andersson, två av 
eleverna i företaget.

Tap On UF har satsat på 
en rolig tillsats för vattenkra-
nen.

– Förhoppningsvis gör vår 
kranprodukt att det blir mer 
kul för barnen att borsta tän-
derna. Den finns inte i Sve-
rige, utan vi har hittat den 
hos en tillverkare i Neder-
länderna. För varje såld till-
sats planterar vi ett träd, vi 

har ett miljötänk i företaget, 
menar vd Elin Jansson.

Skär UF gör just nu succé 
med sin nya skärbräda vars 
konstruktion gör det lättare 
att föra ner de hackade grön-
sakerna på tallriken eller 
fatet, då dessa kan skjutas in 
under skärbrädan. Inget ska 

hamna utanför.
– Det är ett fint hantverk 

i ek och intresset är stort. 
Listan är lång med beställ-
ningar, konstaterar Emil 
Rydén och Josefin Nordin.

– No Tjafs tog 
Ale Torg med 
storm

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Fullt drag med No Tjafs på scen. Ale Torg blev plötsligt en festplats där alla skrattade, dan-
sade och log.

Julklappar åt alla var målet med Ale Torgs julklappsbord. 
Det gick åt 414 julklappar, men då blev ändå några utan. Re-
kordintresset överrumplade arrangören. Edin, Tindra, Saga, 
Dino, Bastian och Mollan hann dock fram i tid för att få en 
julklapp.

Annica Sjöö och Elina Fandersson, 7 år från Lilla Edet, häl-
sade på PaprICAklubben.

Tomten på Drömhuset fi ck många besök under söndagen. 
Barnen hade inte missat att tomten delade ut julklappar i 
förtid.

Ludvig, Fredrik och Jacob diggade till idolerna i No Tjafs.

Tap On UF gör det roligare för barn att borsta tänderna… Tap On UF gör det roligare för barn att borsta tänderna… 
Deras krantillsats är spännande och kan bli en storsäljare. Deras krantillsats är spännande och kan bli en storsäljare. 
Elin Jansson, Caroline Wormdal, Josef Khalaf, Amanda Elin Jansson, Caroline Wormdal, Josef Khalaf, Amanda 
Jonasson och Louise Paulsson.Jonasson och Louise Paulsson.

Rasmus Andersson och Sophia Axelsson har tillsammans Rasmus Andersson och Sophia Axelsson har tillsammans 
med tre kompisar tagit fram en prototyp för att enkelt med tre kompisar tagit fram en prototyp för att enkelt 
förhindra rester och annat skräp att bli fast i diskhon.förhindra rester och annat skräp att bli fast i diskhon.

Vilket härligt party!Vilket härligt party!

Skär UF marknadsför en egendesignad skärbräda som Skär UF marknadsför en egendesignad skärbräda som 
ser till att allt hackat verkligen hamnar på tallriken. Emil ser till att allt hackat verkligen hamnar på tallriken. Emil 
Rydén och Josefi n Nordin driver företaget ihop med Emma Rydén och Josefi n Nordin driver företaget ihop med Emma 
Larsson och Oskar Belzons.Larsson och Oskar Belzons.


