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EXTRA EXTRA SÖNDAGSÖPPET 
11.00-14.00

KUNGS MARIEDAL
Kungs Mariedal. 3-vxl, dam,
korg, godkänt lås, belysning,
svart eller rosa.
Rek. pris 3495:-
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CRESCENT ÅKULLA 
Crescent Åkulla. 24-vxl, sportcykel 
dam, alu. ram, fjädrande framgaffel 
med lo, mekaniska skivbromsar, 
ramhöjd 51cm, 55cm.
Rek. pris 6495:-

Se fl er kampanjpriser på www.alvangenscykel.se

SKEPPLANDA. Han är 
förmodligen Skepplan-
das mest efterlängtade 
företagare.

När Johan Stjerne-
hag anländer Albotor-
get blir det folksamling.

– Johan är lika ef-
terlängtad varje gång, 
säger Ronny Eriksson, 
en av fi skbilens många 
trogna kunder.

Albotorget i Skepplanda kan 
ibland upplevas som öde och 
nästan folktomt. På onsdags-
eftermiddagarna är situa-
tionen en annan. När Johan 
Stjernhag rullar in med fisk-
bilen och parkerar utanför 
Tempo kommer folket.

– Vi är så oerhört tack-
samma för att vi har fått 
tillbaka fiskbilen på ”heltid” 
igen. Vi brukar vara mellan 
35-40 kunder som handlar 
av Johan under den timmen 
som han är här, förklarar 
Ronny Eriksson.

När lokaltidningen 
kommer till Albotorget är 
kommersen redan i full gång. 
Skepplandaborna står i kö 
för att förse sig med havets 
delikatesser, alltifrån skaldjur 
till olika fisksorter.

– Idag ska jag köpa kum-
melfilé. Det får nog bli några 
räkor också. Han har de bästa 
räkorna som går att få tag i. 

Ingen har bättre skaldjur än 
Johan, berömmer Ronny.

Marit Nilvall väntar på 
sin tur och konstaterar hur 
bra det är för ett samhälle 
som Skepplanda att få en 
uppskattad fiskhandlare på 
besök varje vecka.

– Det är positivt för 
bygden och det gynnar affä-
ren som vi ortsbor också vär-
desätter, säger hon.

Johan Stjernehag har kört 
sin fiskbil i sex år. Tisdag till 
lördag åker han runt på olika 
platser. Mellerud, Nossebro, 
Herrljunga och Jönköping är 
exempel på orter som Johan 
besöker kontinuerligt.

Många mil
– Det blir några mil i veckan, 
men det är inga problem. Jag 
tycker det är kul att fara runt 
till lite mindre orter, träffa 
människor och prata med 
dem, förklarar Johan som 
verkligen brinner för det han 
gör.

– Det roligaste är nog 
fiskauktionen i Göteborg, 
som är varje morgon. Den är 
mellan halv fem och halv åtta 
och då träffar man företagare 
där den ena är galnare än den 
andra, skrattar Johan.

Upplever du inte arbetet 
som slitsamt?

– Jag ser det inte så. 
Visst, det gäller att komma 
i säng på kvällarna eftersom 

klockan ringer tidigt på mor-
gonen. Jag ser det ändå som 
ett privilegium att få jobba 
med det här. Fiskbilen är 
lika uppskattad av vuxna som 
glassbilen är av barn.

Vad karaktäriserar en 
bra fiskbil?

– Det gäller att alltid förse 
sig med färsk fisk och därför 
besöker jag auktionen varje 
morgon. Jag vill se, känna 
och lukta på det som jag ska 
sälja. Jag gör aldrig avkall på 
kvalitén.

Vilken är din personliga 
fiskfavorit?

– Det varierar beroende 
på vilken årstid det är. Kol-
jafilé med smör är aldrig fel 
och torskfilé äter jag året 
runt, förutom på sommaren. 
Gös är något som kunderna 
i Göteborgsregionen inte 
alltid känner till, men det är 
gott vill jag lova.

Klockan har passerat fyra 
och det är dags för Johan 
Stjernehag att ge sig av. Om 
en vecka är han tillbaka, 
likaså kunderna.

– Då ska jag nog köpa 
rödtunga. Jag brukar göra 
gratäng på det, säger Ronny 
Eriksson och vinkar hej då.

Johans fi skbil – omåttligt 
populär i Skepplanda

PÅ ALBOTORGET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Johan Stjernehag – populär fi skhandlare.

Vi har utökat våra 
öppettider!
Våra öppettider är:

 mån-tors kl. 7-19, fre kl. 7-13

Vi hälsar nya och gamla patienter välkomna!

Folktandvården Nödinge
Klockarevägen 14, telefon: 0303-977 30

Gäller t o m 24 mars 2013, med reservation för slutförsäljning.

Öppettider: mån-fre 9.30-19.00 
lördag 9.30-15.00, söndag 11.00-15.00

Påsklilja i kruka 
10st för 100kr (ord. pris 15 kr/st)

Påsklilja i bunt (10st) 

10kr/bunt

Ett parti gröna växter 
4st för 100kr (ord. pris 39 kr/st)

Penséer och mini penséer 
650kr/st

SNART PÅSK!


