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SKEPPLANDA. Godis 
i lösvikt är ett känt 
begrepp.

Att det går att köpa 
jord och täckbark på 
samma sätt kanske 
inte alla visste.

I Grönnäs säljer 
Lödöse Energi & Miljö 
godkänd jord för all typ 
av växtlighet.

På området där den tidi-
gare fabriken för lecakulor 
var belägen huserar numera 
Lödöse Energi & Miljö. Här 
finns ett upplag av olika sor-
ters jordar och sedan förra 
sommaren sker direktförsälj-
ning till privatpersoner.

– Det är bara att komma 
hit med sin släpkärra och 
lasta på den jord som man vill 
ha. Är det större mängder det 

handlar om är vi behjälpliga 
med utkörning, säger Bengt 
Åke Gustafson.

Stor del av försäljningen 
sker annars till företag och 
kommuner. De kommunala 
fastighetsbolagen Alebyggen 
och Leifab är återkommande 
kunder.

– Vi tillhandahåller olika 
sorters jord för gräsmattor, 
rabatter och parker. Vi har 
också lecakulor och täckbark, 
berättar Bengt Åke.

Jorden som säljs uppfyller 
alla de miljökrav som finns. 
Det är noggranna kontroller 
som råder och verksamheten 
sker i samarbete med Ragn-
sells.

– Vi började med detta 
i slutet av förra sommaren 
och responsen blev väldigt 
positiv. I år har vi upplevt en 

seg och långdragen vinter, 
men nu har folk börjat påta i 
sina trädgårdar igen, avslutar 
Bengt Åke Gustafson.
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Bengt Åke Gustafson.

Försäljning av jord i lösvikt

– Ja, skriften är klar. Försälj-
ningsstart blir nu på lördag i 
samband med vår jubileums-
dag på Sjövallen då TV-laget 
kommer till Sjövallen för 
att möta Ahlafors IF:s Old-
timers.

Vad står att läsa i skrif-
ten?

– Det har gjorts en histo-
risk tillbakablick från 1913 
och fram till idag. Så värst 
mycket statistik är det emel-
lertid inte tal om, utan istäl-
let är det berättande artik-
lar med många bilder från 
svunna tider. Läsarna får 
dessutom stifta bekantskap 

med en rad välkända AIF-
are som gjort betydande in-
satser för föreningen under 
det sekel som gått.

Utöver jubileumsskrif-
ten, hur märks det att 
Ahlafors IF firar 100 år?

– Lördagens jubileums-
dag är naturligtvis den stora 
höjdpunkten. Firandet av-
rundas med en allmän dans 
i Furulundsparken. Noter-
bart i övrigt är att det förra 
helgen var premiär för tea-
terföreställningen ”Dansen 
på Furulund”, ett samar-
rangemang mellan Ahlafors 
IF och Teatervinden. Totalt 

ges 18 föreställningar under 
våren och hösten.

Vilka representerar TV-
laget?

– Truppen innehåller 
många välbekanta namn 
som bland andra Thomas 
Ravelli, Patrik Sjöberg, 
David Fjäll, Soran Ismail 
och Robert Prytz. Laget 
leds av TV 4-profilen Patrick 
Ekwall. Det blir en härlig till-
ställning att se fram emot. Vi 
hoppas och tror på en riktig 
folkfest!

…Kjell Lundgren, 
hedersmedlem i Ahla-
fors IF, som tillsam-
mans med Per-Anders 
Klöversjö författat en 
jubileumsskrift med 
anledning av klubbens 
100-årsfirande.

Är jubileumsskriften klar?

Hallå där...
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Flytta med Länsförsäkringar Länsdeklarerad betyder att

bostaden är besiktigad

innan försäljning.
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ADRESS BOET 530 BOAREA CA 140 M² / 5 ROK TOMTAREA 3905 M² ACCEPTERAT PRIS 1 895 000 KR

VISAS TI 4/6 17.00-18.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42

FRILIGGANDE VILLA - HÅLANDA
På stor och plan trådgårdstomt vid Hålsjön ligger detta trevliga hus. Allt i ett plan! Här får du livskvalitet och lugn med endast
ca 45 min till Gbg.

ADRESS SANDÅKER 450 BOAREA CA 93+26 M² / 6 ROK 

ENERGIPRESTANDA 40 KWH/M² ÅR TOMTAREA 6120 M²

ACCEPTERAT PRIS 1 695 000 KR

VISAS ON 5/6 17.00-18.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN

MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42

FRILIGGANDE VILLA - HÅLANDA
Unikt tillfälle att förvärva villa med egen badplats! Stor tomt
som sträcker sig ända ut i sjön. Vid sjön finns altandäck,
bastu och badtunna.

ADRESS BÄCKVÄGEN 3A BOAREA CA 139 M² / 4 ROK

ENERGIPRESTANDA 56 KWH/M² ÅR TOMTAREA 911 M²

ACCEPTERAT PRIS 2 750 000 KR

VISAS TO 30/5 17.00-18.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN

MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42

FRILIGGANDE VILLA - NOL
Nu kan vi erbjuda detta trevliga tvåplanshus i centrala Nol.
Modern planlösning med vackra och påkostade materialval.
Byggt 2010 och ett stenkast ifrån skolor och
kommunikationer.
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