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Nyhet först i Sverige!

LJUNGBERGS 
SNICKERIER AB

Älvängen       0303-74 64 31
Stenungsund 0303-691 43
Skaftö           0708-58 37 70
Tjörn             0707-40 97 72

• Värmer upp till 90 m2. 

• Sprider värmen utefter golvet.

• Halverar uppvärmningskostnad jämfört 

 med traditionell uppvärmning. 

• Enkel att installera, bara att ansluta i vägguttag.

Säljes genom  Ljungbergs Snickerier AB.

Värmaren 
Eden Pure Gen 3

Quartz Infraröd Portabel värmare

Pris 5.800:-

peabbostad.se

Nödinge, Östra Ängarne - Villor
Välplanerade och moderna villor i olika 

storlekar.

Visning: kl. 11-13 på Mejerivägen

Kontakt: Daniel Folke, tel. 0733-37 30 93

Nödinge, Brf Aleäng - Bostadsrätter
Moderna lägenheter med stora balkonger i 

soligt västerläge.

Visning: kl.11-13, Torkels Kulle, Backa Säteri 

Kontakt: Claes Hellström, tel. 0707-148050 

Vi har ett stort utbud av nybyggda bostäder i Nödinge. Några är 

planerade att byggas och andra kan du ytta in i redan i vår. För precis 

som mycket annat i livet handlar en ytt till en ny bostad om att hitta 

rätt tidpunkt. Så när passar det dig?

Välkommen på visning den 20 januari kl. 11-13
Läs mer om ditt nya hem på peabbostad.se

När passar ett nytt hem ditt liv?

Så snart som möjligt?

Välkommen 
på visning
kl. 11-13
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20
JANUARI

Nödinge, Brf Östra Ängarne - Radhus
Yteffektiva och prisvärda radhus i barnvänliga 

kvarter.

Visning: kl. 11-13 på Mejerivägen

Kontakt: Daniel Folke, tel. 0733-37 30 93

NÖDINGE. Ljuva Hem 
blev Jeanette Olofs-
sons skötebarn under 
tretton års tid.

Sedan årsskiftet 
är det mor och dot-
ter Boberg, Susanne 
och Emilia, som driver 
rörelsen.

– En dröm har gått 
i uppfyllelse, säger 
Susanne till lokaltid-
ningen.

Ljuva Hem etablerade sig 
som inredningsbutik i Älv-
ängen, men för tre år sedan 
gick flyttlasset till Nödinge 
och Ale Torg. Nu skrivs nästa 
kapitel i företagets historia 
då verksamheten övergått i 

Susanne Bobergs regi.
– Jag har jobbat inom 

barnomsorgen, men har 
länge varit sugen på att göra 
något annat. När den här 
möjligheten dök upp kändes 
det rätt att slå till, berättar 
Susanne som kommer att 
sköta ruljansen tillsammans 
med sin dotter Emilia.

– Catharina Öhlund 
blir kvar som anställd och 
det är vi väldigt tacksamma 
för. Hon har erfarenhet och 
branschkunskap och utgör 
dessutom ett bekant ansikte 
för kunderna, säger Susanne.

Emilia avslutade sin flo-
ristutbildning i våras och har 
arbetat inom den genren det 
senaste halvåret. Nu står hon 
inför en ny utmaning.

– Intresset för inredning 
har alltid funnits där. Kon-
ceptet som Ljuva Hem erbju-
der sina kunder var det som 
jag fastnade för. Det finns ett 
helhetstänk där besökarna 
möts av en mysig och inspi-
rerande miljö. Upplevelsen 
är viktig, säger Emilia och 
poängterar att den andan ska 
leva vidare.

– Just nu håller vi på att 
landa. Om ett par veckor ska 
vi iväg på vår första mässa 
och successivt kommer buti-
ken att fyllas med nya varor, 
såväl inredningsprodukter 
som kläder. Vi har precis fått 
undan julen och våren är på 
väg att flytta in.

JONAS ANDERSSON

Ljuva Hem möter våren med ny ägare

Sedan årsskiftet är det Emilia och Susanne Boberg som driver inredningsbutiken Ljuva Hem 
på Ale Torg.

ALE. Göteborgsregio-
nens kommunalförbund 
(GR) har bjudit in sina 
13 medlemskommu-
ner att delta i en bred 
politisk diskussion om 
regionens gemensam-
ma framtid.

Syftet är att levande-
göra de mål och strate-
gier som satts upp för 
regionens utveckling.

– Dokumentet Uthål-
lig tillväxt är en möj-
lighet för oss i Ale att 
växa, säger kommunal-
rådet Mikael Berglund 
(M).

GR-kommunerna ställde 
sig redan 2006 gemensamt 
bakom ett antal mål för 

Göteborgsregionens utveck-
ling under de närmaste 
15-20 åren. Mål- och stra-
tegidokumentet fick namnet 
Uthållig tillväxt. GR:s för-
bundsstyrelse har nu beslutat 
att uppdatera mål- och stra-
tegidokumentet.

– Det är ett grundläg-
gande dokument som bland 
annat sett till att vi fått en ny 
väg och järnväg. Uthållig till-
växt visar på en övergripande 
gemensam vilja vad vi vill 
åstadkomma i Göteborgs-
regionen. Successivt går vi 
i den riktningen som doku-
mentet antyder, säger Mikael 
Berglund till lokaltidningen.

Veckan före jul höll kom-
munfullmäktige i Ale rådslag 
om Göteborgsregionens 
utveckling.

Syftet med den politiska 
reflektionen i GR-kommu-
nerna är att levandegöra 
överenskommelsen ”Uthål-
lig tillväxt” och ytterligare 
förstärka kommunernas del-
aktighet i regionens utveck-
ling.

– Till skillnad från Kungs-
backa, Härryda och Möln-
lycke där det börjar bli trångt 
så har Ale möjlighet att växa. 
Vi har fram till 2025. Det är 
lågt räknat och fullt genom-

förbart. Detta är bara en av 
de frågor som vi lyfter fram 
i dokumentet, säger Mikael 
Berglund.

– Kollektivtrafiken är 
annan sak som vi har disku-
terat. Vi vill ha den och det 
märks när det inte fungerar 
på ett tillfredsställande sätt. 
Här gäller det att vi är aktiva 
och lämnar våra synpunkter.

I mars 2013 inbjuds alla 
politiker i fullmäktigeför-
samlingarna till en GR-
gemensam konferens. Då 
kommer kommunernas 
reflektioner att redovisas och 
möjlighet ges till en region-
gemensam diskussion.

– Det gällande program-
met har varit viktigt för att 
få samsyn kring vad som 
är viktigt för Göteborgs-
regionens utveckling. Nu 
uppdaterar vi och kom-
pletterar programmet. 
Många vill bo och verka i 
Göteborgsregionen. Männ-
iskor rör sig oberoende av 
kommungränser och vår 
uppgift är att underlätta 
detta, säger Jonas Ransgård 
(M), ordförande i GR:s för-
bundsstyrelse.

Kommunalrådet Mikael Berg-
lund (M).

– Samarbete som ger Ale möjlighet att växa

Rådslag om Göteborgs-
regionens utveckling
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