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ÅRSMÖTE 
MILJÖPARTIET ALE

Söndag 9 mars kl 13.00

Industrivägen 1 A, Nol företagscentrum

 Årsmötet

 Fullmäktigelistan

 Valkampanjer

MEDLEMMAR OCH SYMPATISÖRER HÄLSAS 

VÄLKOMNA

Bli medlem  
enkelt! 

www.mp.se --> Bli medlem

Lunchen serveras
mån – fre 11.00 – 14.30
lör – sön 11.00 – 15.00

Inkl. salladsbuffé, bröd, dryck & kaffe

Veckans meny:
www.kladkallaren.se

Barnportion 39:–

LEDIGA TJÄNSTER

lillaedet.se/ledigajobb
Lilla Edets kommun har drygt 12 800 invånare 
och är lika förknippad med vatten och vacker 
natur som stark historia. Med ny motorväg och 
järnväg mellan Göteborg och Trollhättan kliver vi 
in i en ny och expansiv fas. 

Vi behöver bland annat undersköterskor, sjuk-
sköterskor, stödassistenter, personliga assistenter, 
arbetsterapeuter och personal till vårt centralkök.
Välkommen med din ansökan! 

Sommarvikarier
inom funktionshinder- och äldreomsorg

LILLA EDETS KOMMUN SÖKER

ÄLVÄNGEN. Han är Mr 
Johansson med hela 
Göteborg.

I mitten på mars blir 
han krögare på Handels-
plats Älvängen.

– En liknande restau-
rang har aldrig funnits i 
Ale kommun, lovar Ming 
Johansson.

Första krogen öppnades för 
25 år sedan, sedan dess har 
det blivit ytterligare två. 
Mr Johanssons finns på två 
adresser i Hisingsbacka, va-
rav Stigs Center är den mest 
kända och även på Mölndals-
vägen. Mr Johanssons res-
taurang på nya Handelsplats 
Älvängen blir nummer fyra 
i ordningen och det är ett 
beprövat koncept som ska ta 
aleborna med storm.

– Det har fungerat bra i 
Göteborg så jag är inte sär-
skilt orolig. Vi erbjuder en 
stor lunchbuffé med thai- och 
kinamat, mongoliskt, sushi, 
svensk husman och även a 
la carte om någon så önskar. 
Allt under ett tak, säger Ming 
Johansson som faktiskt har en 
koppling till Ale.

– På 80-talet jobbade jag 
hos Jimmy på Golden River i 

Surte. Det var innan jag star-
tade eget. Sedan har jag hört 
att det har hänt mycket här 
uppe. Ola Serneke på Sefa är 
en av mina trogna stamgäster 
och jag känner även Bengt 
Bengtsson i Älvängen. Båda 
har rekommenderat mig att 
satsa här.

Det är första gången krö-
gare Johansson bygger en 
helt ny restaurang och det 
har inte snålats på krutet.

– Det är en storsatsning 
och jag har bara valt saker 
av bästa märke. Det är hög-
sta kvalitet på allt och det 
kommer även jag att erbjuda 
från köket. Förutom lunchen 
hoppas jag kunna locka ut fa-
miljerna. Det ska vara en ro-
lig upplevelse att äta middag 
här. Vår mongoliska buffé, 
där gästen själv plockar ihop 
sin tallrik och som kocken 
sedan fräser, är en höjdare, 
säger Ming Johansson.

Det är en ljus och luftig lo-
kal som möter gästerna. 300 
kvm stor innebär sittplats för 
cirka 150 personer.

– Läget känns perfekt och 
ingen ska kunna missa oss. 
Förhoppningen är att det ska 
bli en vana att komma hit, 
oavsett om det är för att ta 
med sig mat eller äta här. Un-
der helgerna blir det längre 
öppettider. Hur sent kommer 
vi att utvärdera efter hand.

Här kommer Mr Johansson
– Öppnar i mars på Handelsplats Älvängen

Mr Johansson själv. Här öppnar i mitten på mars den populära restaurangen Mr Johanssons. 300 kvm och över 150 sittplatser.

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

LÄSVÄRDE! 20% RABATT

www.fotoklok.se

Dina egna bilder i en 
professionell fotobok

PÅ ALLA PRODUKTER!
20% RABATT

fotoklok.se i samarbete med

ger dig

Ange koden: “alekuriren”
när du betalar.

Din bok skickas inom 4 arbetsdagar!
Snabbast i Sverige!?

Skapa enkelt din egen fotobok med dina
egna bilder och  texter. Resultatet blir 
precis som en riktig bok som du köper  
i bokhandeln. En fotobok kan handla om
vad som helst.  Möhippan, bröllopet, sven-
sexan, födelsedagen, babyns första år, resor,
din hobby, favoritdrinkar m.m.

Ladda ner GRATIS designprogram 
på fotoklok.se eller skapa direkt online!

Exklusiv
hårdinbunden 

fotobok 
fr. 207:-20 sid, inkl. 20% rabatt

GÖR DIN EGEN 
FOTOBOK!  


