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BLOCKLJUS
stort urval

50%
MAX 10 st/kund

Gäller ej redan prissänkta varor

Glad påsk!

Scanna QR-koden 
för att se mer om 
våra erbjudanden. Erbjudanden gäller från 4 till 24 april

CHOKLADASK
250g

3490
ord.pris 59:-

Påskägg, folie, 
18cm/30cm

FRÅN  2490

KORG
oval, 42x32cm

4990
ord.pris 99:-

Välkommen till din påskbutik på

Ale Torg 7, Nödinge

Lokalt aprilskämt blev riksnyhet
ALE. Alekurirens ”ny-
het” om landslagsan-
fallaren och ex-blåvite 
Tobias Hyséns hastiga 
övergång till Nödinge 
SK blev en kioskvältare.

Trycket på alekuriren.
se var konstant under 
hela dagen.

Lokaltidningens 
aprilskämt omnämndes 
senare i både GT och 
Aftonbladet.

Bilden med Tobias Hysén 
och NSK-tröjan togs av 
Thomas Hermansson på 
Ale Fritid inför höstens talk 
show, Thomas Träffar, som 
arrangerades i Ale gymnasi-
um. Nödinge SK:s Magnus 
Olofsson fi ck en idé om att 
skoja med klubbens medlem-
mar på 1 april, men för att få 
ännu bättre spridning skicka-
des den även som ett förslag 
till Alekuriren. Redaktionen 
tände på alla cylindrar och 
författade en historia som 
byggde på Tobias Hyséns 
missnöje, vilket inte är sant, 
med sin klubb Shanghai East 
Asia FC och som fått honom 
att tröttna. Eftersom transfer-
fönstret är stängt för de all-
svenska klubbarna nappade 
han på ett erbjudande från 
en känning i Nödinge, dit 
han även kunde tänka sig att 
fl ytta.

Alekurirens läsare genom-
skådade till stora delar skäm-
tet, men ett antal roliga mejl 
kom där man kunde ana en 
viss osäkerhet.

”NSK-chocken. Ärligt ta-
lat är det verkligen sant? Det 
låter nästa för bra, på grän-
sen till ej trovärdigt och väl-
digt nära ett bra aprilskämt. 
Vore bra att få reda på vad 
som gäller innan man svävar 
iväg”.

”Läste er nyhet om Tobbe 
Hysén. Det är väl ett april-
skämt?”

Det sista kom från en oro-
lig göteborgare som med ett 
mejl till ansvarig utgivare 
ville försäkra sig om vad som 
gällde.

”Har fått nys om er ny-
het via en kollega på jobbet. 
Först reagerade jag kraftigt 
negativt över att Tobbe inte 
valde Blåvitt, men sen tänkte 
jag att det var skönt att han 
inte valde GAIS… Sen tyck-
te jag det lät snurrigt att han 
skulle välja en division sex 
klubb och nu börjar jag und-
ra om det är jag som är snur-
rig – det är ju ändå 1 april, 
eller?”

Historien om Hysén till 
Nödinge SK blev en sällsynt 
klicksuccé på alekuriren.se 
och under det första dygnet 
lästes artikeln av över 3000 
unika besökare och på tid-
ningens Facebooksida såg 
4100 artikeln.
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Kvällstidningarna GT och Aftonbladet uppmärksammade Aleku-
rirens aprilskämt som plötsligt blev en ”riksnyhet”. 
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