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SURTE. Ett rum fyllt 
med trappor.

Allt för att ge kunden 
inspiration och vägled-
ning.

– Ett sätt att yt-
terligare förbättra vår 
service, säger Tomas 
Winninge på ATAB 
Trappan AB.

I före detta Flügger Färgs 
lokaler i Surte har Nols Bygg 
AB tagit plats. Gunnar Kris-
tiansson, som driver företa-
get, fungerar sedan en lång 
följd av år som återförsäljare 
för ATAB Trappan.

– Gunnar är vår expert 
på plats som kan ge kun-
derna tips och råd när de 
går i trappbytartankar, säger 
Tomas Winninge och fort-
sätter:

– En trappa är inte bara 
en förbindelse mellan två 
våningsplan. Det är en möbel 
som ska pryda huset under 
väldigt lång tid, kanske för 
alltid. Det är inte som ett kök 
som du byter ut efter ett visst 
antal år. 

ATAB Trappan är ett före-
tag som har verkat i många 
år på framförallt den svenska 
och norska marknaden. Man 
finns även representerade 
i andra europeiska länder. 
Tomas Winninge anser att 
medvetenheten hos kun-
derna har ökat under senare 
år.

– Visst är det så. Nu ses 
trappan som en inrednings-
detalj. Kunden kan få precis 
den trappa som de önskar, 
bara det är tekniskt genom-

förbart.
ATAB lanserade ek och 

vitt på Hem & Villamässan 
1996. Den trenden håller 
alltjämt i sig och vissa hustill-
verkare har det nu som stan-
dard i sina fastigheter.

– Sedan märker vi att kun-
derna påverkas av det som 
golvtillverkarna hittar på. Ek 
dominerar fortfarande med 
vita detaljer, stålpinnar och 
så vidare, förklarar Gunnar 
Kristiansson.

– Trappan är en tredimen-
sionell produkt där man ska 
ta hänsyn till byggnormer i 
form av stegdjup, räcken och 
så vidare. Min roll är att väg-
leda kunderna. Det dyraste 
är inte alltid det bästa.

Varför ett showroom i 
Surte?

– Detta är en region som 
växer och vi vill finnas nära 
våra kunder. Tillgänglighe-
ten är bra, gott om parke-
ringsplatser precis utanför 
och dessutom granne med 
pendeltågstationen, säger 
Tomas Winninge och fort-
sätter:

– Eftersom jag befinner 
mig ute en hel del så blir 
det mestadels bokade besök, 
att man kontaktar mig via 
mail eller telefon, avslutar 
Gunnar Kristiansson.

– Nytt showroom invigt i Surte

Trappar upp servicen
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Gunnar Kristiansson, Nols Bygg, och Tomas Winninge, ATAB 
Trappan, visar upp det showroom för trappor som har iord-
ningställts i Surte – i före detta Flügger Färgs lokaler.
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NÖDINGE. Floid Gumbo, 
alias Mama Gumbo, 
kom till Nödingeskolan.

Tillsammans med 
Erik Ridderstolpe 
genomförde hon en 
trumworkshop.

Eleverna fi ck lära 
känna den afrikanska 
kulturen, människorna 
och djuren.

B a r n f ö r e s t ä l l n i n g e n 
”Hakuna Matata” utgör en 
del av Skapande skola i Ale 
kommun och vänder sig till 
elever i förskoleklass och års-
kurs ett.

– Skapande skola ger alla 
elever i Ale möjlighet till 
kulturupplevelse per läsår, 
som betalas av Kulturrådet. 
Kulturen och skolorna söker 
pengar ihop med utgångs-
punkt i elevernas behov och 
önskningar, säger kulturse-
kreterare Lisa Hager.

– Hittills i år har det 
inneburit att filmpedagoger 
kommit till skolan och haft 
temadag om tolerans. Före-
ställningen Tantpresiden-
terna har spelats i Nödinge 
och i Skepplanda idrottshall 
efter att ha gjort succé inne 

på Folkteatern i Göteborg. I 
vår kommer det att bli Lajv 
på Ale Vikingagård för alla 
elever i årskurs 4 samt att 
poeten Olivia Bergendal 
kommer på författarbesök i 
årskurs 7. Treorna kommer 
att upptäcka sin närhistoria 
med en arkeolog, berättar 
Lisa Haeger.

Floid Gumbo är musiker 
och dansare, född i Zim-
babwe men flyttade till Sve-
rige 1994, och har sjungit 
och dansat i olika samman-
hang, bland annat som lärare 
i sång och rytmik. Hon är en 

artist det sprakar afrikansk 
energi och glädje kring. Till 
Nödingeskolan kom Floid 
tillsammans med Erik Rid-
derstolpe, som spelar olika 
afrikanska instrument, en 
erfaren slagverkare med 
många järn i elden.

Barnen fick göra dansle-
kar, sjunga sånger på olika 
afrikanska spår och avslut-
ningsvis fick de också testa 
att spela på de trummor som 
gästerna hade med sig.

JONAS ANDERSSON

Trumworkshop gick som en dans

Floid Gumbo, alias Mama Gumbo, besökte Nödingeskolan 
med sin föreställning Hakuna Matata – en populär trumwork-
shop.


