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ÄLVÄNGEN. Behöver du 
hjälp med något i helgen? 
Möbler som behöver flyt-
tas, gräsmatta som behöver 
krattas eller något annat 
praktiskt behov?  Nu till 
helgen, 25-27 oktober, 
arrangeras en ungdomskon-
ferens i Älvängen. Det är 
Smyrnakyrkan Älvängen, 
Älvängens Missionskyrka 
och Guntorps Missions-
kyrka som i samarbete med 

Teamevangelisation och 
Pingst Ung bjuder in till en 
helg fylld med bland annat 
möten, seminarier, café och 
konsert för ungdomar med 
start på fredag.

Samlingarna sker i 
Smyrnakyrkan och är öppna 
för alla ungdomar. Temat 
för helgen är ”Lyft blicken” 
och under lördag eftermid-
dag kommer ungdomar som 
anmält sig till konferensen 

att finnas tillgängliga för 
att göra en god insats för 
samhället, för ett generösare 
Ale. Den som behöver hjälp 
av en grupp ungdomar med 
något, stort som smått, kan 
därför höra av sig till Elias 
Berg, pastor i Smyrnakyr-
kan. Hjälpen kan ges under 
en timme på lördag efter-
middag i Älvängen och finns 
till ett begränsat antal.

❐❐❐

Ungdomshjälp och ungdomskonferens
– Unik chans att få ett extra handtag

Mervärden ska 
bana väg för Coop
– Eget bageri ska knåda framgång
ÄLVÄNGEN. Konkur-
rensen hårdnar inom 
livsmedel i Ale.

Nästan på dagen tio 
år efter att Konsum 
stängde i Älvängen 
öppnar Coop Extra en 
toppmodern butik på 
den nya handelsplat-
sen.

– Det är en butik med 
fantastiska mervärden, 
om inte annat så ska 
vi knåda oss till fram-
gång, säger butiksche-
fen Tobias Håkansson 
och pekar stolt på 
bageriet i entrén.

Det har varit lite hemlighets-
makeri kring etableringen av 
Coop Extra på Handelsplats 
Älvängen, men snart slås 
dörrarna upp. Nyligen sattes 
skyltarna upp som avslöjade 
öppettiderna, 6-23.

– Det var lika bra att börja 
där direkt. Vi går mot allt 
längre öppettider och istäl-
let för att vara tvåa på bollen, 
valde vi att vara först.

Coop Extra blir koopera-
tionens första med ett kom-
plett butiksbageri.

– Slår det här väl ut 

kommer fler att följa efter, 
men det är svårt att få in 
det i en befintlig butik. Bara 
doften av nybakat kommer 
att förstärka upplevelsen. 
Målet har varit att skapa en 
mataffär med klar tonvikt på 
färskvaror, därav vår satsning 
på en manuell delikatessdisk 
där du både kan handla bland 
annat  fisk, ost och färdigmat.

Det är ett bageri i minifor-
mat, men effektiva ytor och 
genomtänkta rutiner gör att 
fyra bagare ska kunna samsas 
om utrymmet.

– Från det att butiken 
öppnar ska det finnas färskt 
bröd att handla, lovar bageri-
chefen Johnny Angelbrant.

Coop Extra Älvängen har 
valt att nischa sig på flera 
sätt. Tobias Håkansson är 
särskilt nöjd över att konsta-
tera att butiken har, åtmins-
tone Västsveriges största 
utbud av glutenfritt och lak-
tosfria produkter. Kassalin-
jen sticker också ut.

– Du kan välja mellan att 
betala på tre olika sätt. Det 
traditionella med kort och 
kontanter, om du använt våra 
scanners checkar du antingen 
ut själv eller i en bemannad 

kassa, säger Tobias Håkans-
son.

På tal om betalning, hur 
ligger Coop Extra till i 
priskonkurrensen?

– Vi ligger precis i nivå 
med ICA Kvantum. Butiks-
konceptet är ju dessutom 
väldigt likt, men med en ny 
butik har vi skaffat mervär-
den som vi hoppas ska till-
tala kunden, avslutar Tobias 
Håkansson.

Fyra bagare och en konditor. 
Johnny Angelbrant, Robin 
Reinholtsen, Peter Sommer, 
Sara Niklasson (konditor) och 
Tanja Välimaa (praktikant).
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Klart för start. På onsdag i denna vecka slår Coop Extra upp dörrarna till sin nya etablering 
på Handelsplats Älvängen. Butikschef Tobias Håkansson ser fram mot invigningen och är 
övertygad om ett positivt gensvar. "Butiken har fantastiska mervärden".


