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ÄLVÄNGEN. Restau-
rang Mr Johansson i 
Älvängen fi ck en lyckad 
premiärhelg.

Under fredagens smy-
ginvigning underhöll 
den meriterade basisten 
Magnus Rosén.

– Jag är så glad att vi 
äntligen är klara, det 
känns väldigt bra, sa 
krögaren Ming Johans-
son.

Hårdrocksbasisten Magnus 
Rosén spelade i tio år med 
världsbandet Hammerfall. I 
fredags hade han säkert en 

av sina mindre spelningar, 
men inte desto mindre fest-
lig. Det var klackarna i taket 
när restaurang Mr Johans-
son hade invigningsfest på 
fredagskvällen. Bufféborden 
stod uppdukade med mat 
från världens alla hörn och 
den mongoliska grillbuffén 
gjorde stor succé.

– Det känns roligt att kun-
na bjuda tillbaka. Vi har haft 
mycket hjälp med att bygga 
restaurangen och det har va-
rit jobb dag som natt för att 
hinna klart, säger Ming till 
lokaltidningen.

Bland de celebra gästerna 
återfanns bland andra fastig-

hetsägaren Ola Serneke från 
Sefa.

– Vi är väldigt nöjda med 
att Mr Johansson valt att 
öppna här. Vi tror det är ett 
koncept som passar Älvängen 
och jag vet av egen erfaren-
het, då jag är stammis i Göte-
borg, att mat det är något de 
defi nitivt kan. Ett stort lycka 
till, önskade Serneke.

Under lördagen var det 
länge fullt på restaurangen 
och gästerna fi ck till och med 
vänta på att få ett ledigt bord. 
När hände det senast på en 
krog i Ale? Har det någonsin 
hänt?

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Festlig invigning 
för Mr Johansson

Tummen upp för Mr Johansson. Ola Serneke, Sefa, Magnus Rosén, artist, och Ming Johansson.
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Guldmedalj för bästa 
progressiva glaset!

Ale Torg 10 Öppettider: mån-tors 9.30-18, fredag 9.30-16  

(lunchstängt mellan 13 och 14), lördag 10-14

Intuitiv TM
Ale Optik kan nu erbjuda Intuitiv TM som är det enda progressiva 
glaset på marknaden som är anpassat för hö- och vänsterhänta. 
Det har också ett mycket bättre seende vid rörelse och upp till 35% 
större användbar läsdel än tidigare progressivglas. Optimalt seende 
genom hela glaset, både på långt, mellan och nära håll.

Välkommen in och titta 
på vårens bågnyheter!

16 år på Ale Torg

Ring och boka tid för GRATIS synundersökning på 

0303 - 22 90 33

Synundersökning och alla 
bågar i butiken ingår!
Kompletta enkelslipade glasögon 950:-

Nytillpassning linser: 
695:-  inkl. provlinser och väska

Erbjudande!
Vid köp av progressiva 
glas får du ett par 
läsglasögon eller ett 
par solglasögon med 
styrka utan kostnad. 
Dessutom ingår 
antireflex- och 
hårdhetsbehandling.

NIBE HJÄLPER DIG ATT SOVA GOTT!
Vår nya bergvärmepump har alla de egenskaper du kan drömma om.

SMART –  En varvtalsstyrd pump som anpassar sig automatiskt till husets effektbehov,
  resultatet blir ett jämnt inomhusklimat.

STARK –  Imponerande effektiv och energisnål.

TRYGG –  Integrerad varmvattenberedare med marknadens bästa årsvärmefaktor.

TYST –  Värmepumpen är tystgående och har utrustats med maximal ljuddämpning.

NIBE F1255 är med sin unika teknik det självklara valet för en tryggare vardag 
och en god nattsömn. Dessutom kan du fjärrstyra den med din smartphone/surfplatta.

*Läs mer om den nya tekniken på www.nibe.se/1255

INVERTERSTYRD*

GÖTEBORG ETB Värme AB 031-704 23 60

N-Center AB 031-742 35 60  Rörpac AB 031-44 10 30

Svensk Kylservice i Göteborg AB 031-82 48 18 Vuab 031-340 07 40

KUNGÄLV Klimatteknik i Väst AB 0303-24 61 80


