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ADRESS SKÖNNINGARED 543 BOAREA CA 134 M² / 5 ROK
TOMTYTA 3299 M² ACCEPTERAT PRIS 2 395 000 KR
VISAS SÖ 3/2 13.00-14.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42 

FRILIGGANDE VILLA - SKEPPLANDA
Enplansvilla från 2004 om 134 kvm med garage på stor
tomt mellan Älvängen och Skepplanda. Här bor du på landet
men ändå nära stan.

Det perfekta utgångsläget för en 
bostadsaff är är att vara förberedd.

Redan innan du vet när du ska fl ytta.
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SURTE. Surte-Bohus 
Bok- och biblioteksför-
ening vill uppmuntra 
barn att läsa.

I tisdags morse fi ck 
årskurs 1 på Surtesko-
lan en glad överrask-
ning.

Samtliga elever erhöll 
ett exemplar av boken 
”Djuren fl yttar in” av 
Lin Hallberg.

Ordföranden i Surte-Bohus 
Bok- och biblioteksförening, 
Doris Hellman, fick agera 
bokutdelare till barnens stora 
förtjusning. Arrangemanget 

ägde rum på Surte bibliotek, 
som barnen brukar besöka 
med jämna mellanrum.

– Det är oerhört värdefullt 
att ha ett bibliotek på orten. 
Mina elever älskar att läsa. 
Läsförmågan hos elever som 
börjar skolan är generellt sett 
ganska bra. En del kan redan 
läsa när de börjar ettan, 
andra är på gång medan det 
finns en grupp som man får 
jobba lite extra med, förkla-
rar klassföreståndare Anita 
Hertz.

– Vi läser böcker i stort 
sett varje dag. Antingen läser 
eleverna tyst för sig själva 
eller så har vi högläsning. 

Jag vill verkligen lyfta fram 
bibliotekspersonalen här 
i Surte som är kunnig och 
som hjälper barnen att hitta 
lämplig litteratur. Det är en 
kvalitetsfaktor som inte ska 
underskattas, säger Anita.

Eleverna tog tacksamt 
emot presenten från Surte-
Bohus Bok- och biblioteks-
förening. Några barn bör-
jade genast läsa ur sin nya 
bok.

– Det ska bli spännande. 
Jag gillar mest läskiga böcker, 
förklarade Tanja och kompi-
sen Tindra nickade instäm-
mande.

JONAS ANDERSSON

– Läsningen främjas av biblioteksföreningen

Bokutdelning i Surte

Alija, Oliver och Aryan uppskattade presenten från de fi ck från Surte-Bohus Biblioteks- och 
kulturförening.

ÄLVÄNGEN. Efter sju 
år som anställd på 
Pressbyrån i Göteborg 
tog Zara Dannevik, 24 
chansen att öppna en 
egen butik i Älvängens 
nybyggda resecentrum.

Med både kundvana 
och en säljutbildning i 
bagaget var det inget 
att tveka på.

– Visst var det ett stort steg 
att ta, men det är en bra möj-
lighet att utvecklas och samla 
på sig erfarenheter för fram-
tiden, säger Zara Dannevik.

Den 9 december stod hon 
beredd att slå upp portarna 
till sin splitternya Pressby-
råbutik i Älvängens resecen-
trum.

– Jag hade aldrig kunnat 
ana att det skulle komma 
så mycket folk. Som tur var 
hade jag hjälp av båda mina 
anställda på invigningsda-
gen.

Nu snart två månader 
efter premiären är butiken i 
full gång och stamkunderna 
blir allt fler.

Zara är bosatt i Skepp-
landa och när hon fick chan-
sen att öppna sin verksamhet 
i Älvängen slog hon till. 

– Jag gillar Älvängen, det 
är trevligt här och det känns 
kul att samhället håller på att 
utvecklas. 

 
Ekonomikunskap

Arbetet ute i butiken kan 
hon på sina fem fingrar och 

likaså kundbemötandet sitter 
i ryggraden. Det som däre-
mot blir en utmaning är de 
nya rutinerna med inköp och 
annan administration.

– Jag har läst en säljut-
bildning på KY och det har 
underlättat mycket. Det 
hade nog blivit svårt utan 
att ha pluggat ekonomi. Det 
bästa med att ha en egen 
butik är att bestämma allt 
själv, medan det svåraste är 
alla samtal man måste ringa 
om olika saker. 

Om Zara Dannevik får 
bestämma kommer tidnings-
hyllan i butiken att utökas 
betydligt inom den närmsta 
framtiden.

– Jag gillar tidningar och 
hade gärna velat bli tidnings-
specialist.

– Zara Dannevik driver nya Pressbyrån

Säljer resgodiset

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Zara Dannevik, ägare till Pressbyrån i Älvängens resecentrum, vill satsa på ett stort tid-
ningsutbud. 

ZARA DANNEVIK
Ålder: 24
Bor: Skepplanda
Gör: Driver Pressbyråbutiken i 
Älvängens resecentrum
Intressen: Träna, träffa vänner, 
mode, ridsport

Hjälp oss att rädda dig.
Vi är en ideell förening utan bidrag från staten. Ditt stöd behövs för att vi  

ska kunna rädda liv till sjöss. Ge ett bidrag eller bli medlem på sjöräddning.se. 
Du kan också ringa 077-579 00 90.


