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BOHUS. Så har service-
butiken i Bohus centrum 
slagit upp dörrarna igen.

Bröderna Sam och 
Iman Alikhan är nya 
ägare till Bohus Spel & 
Tobak.

– Vårt mål är att få 
hit Svenska Spel, ATG, 
Posten samt Västtrafi k, 
säger Sam till lokaltid-
ningen.

Det har bara gått en dryg 
vecka sedan Sam och Iman 
Alikhan hälsade de första 

kunderna till Bohus Spel & 
Tobak välkomna.

– Alla är jätteglada över 
att butiken har öppnat. Det 
behövs en sådan här verk-
samhet i Bohus, förklarar 
Iman.

För tillfället består utbu-
det av bland annat tidningar, 
dricka, godis och glass. För-
hoppningen är emellertid att 
komplettera verksamheten 
med diverse tjänster.

– Vi har lagt ut önskelis-
tor som folk kan skriva på. 
Vi uppmanar ortsborna att 
göra det. Listorna ska vi ha 

som underlag när vi ansöker 
om service gällande spel, 
post samt påfyllning av Väst-
trafi ks kort, säger Sam och 
fortsätter:

– Bohus är en knutpunkt. 
I samhället bor många äldre 
människor som nu behöver 
ta sig till Surte eller Nödinge 
för att kunna uträtta sina 
postärenden exempelvis. Vi 
hoppas verkligen kunna bli 
en fullskalig servicebutik vad 
det lider.

JONAS ANDERSSON

Sam och Iman Alikhan är nya ägare till Bohus Spel & Tobak.

Utanför återvinningscentralen kommer Bytardagen att äga rum nästa lördag.

Servicebutik har öppnat i Bohus

BOHUS. Lördagen den 
17 maj slår elva kom-
muner i Västsverige ett 
extra slag för återan-
vändning.

Då arrangeras näm-
ligen Bytardagen för 
första gången.

– Det handlar om att 
ta med sig funktions-
dugliga saker upp till 
Sörmossen som man 
själv inte vill ha, men 
som någon annan kan få 
nytta av, säger renhåll-
ningschef Carina Åberg.

Bytardagen ska ses som en 
utveckling av Återvinning-
ens dag som har arrangerats 
i september de senaste sex 
åren.

– Istället för att materialå-
tervinna saker så återanvänds 
dem. Återanvändning är det 
näst högsta trappsteget i 
EU:s så kallade avfallstrappa, 
säger Annica Jansson, koor-
dinator för Bytardagen i Ale.

Återvinningscentralen 
på Sörmossen håller öppet 
som vanligt denna lördag. 
Bytardagen är på området 
innanför grindarna, men 
utanför bommen.

– Det innebär att man som 
besökare till Bytardagen inte 
behöver dra sitt ÅVC-kort. 
Parkering sker längs vägen. 
Vi kommer att ha extrainsatt 

personal som organiserar 
och hjälper alla de alebor 
som vill lämna och byta till 
sig saker. Vi sörjer för att det 
blir en snabb hantering, un-
derstryker Annica Jansson.

Vilka saker platsar på 
Bytardagen?

– I stort sett alla produkter 
förutom stora elektronikpry-
lar och stora möbler. Jag kan 
tänka mig att barnartiklar 
blir populärt, men även cyk-
lar, skridskor och så vidare.

Ambitionen är att göra 
Bytardagen till en återkom-
mande aktivitet en gång i 
halvåret.

– Det stämmer varför näs-
ta tillfälle kommer att äga 
rum i september, säger Cari-
na Åberg.

Bytardagen arrangeras 
förutom i Ale också i Göte-
borg, Härryda, Kungsbacka, 
Kungälv, Lerum, Mölndal, 
Partille, Stenungsund, Tjörn 
och Öckerö samt på Renova.

JONAS ANDERSSON

Bytardag på Sörmossen

F
O

T
O

: 
J
O

N
A

S
 A

N
D

E
R

S
S
O

N
F
O

T
O

: 
J
O

N
A

S
 A

N
D

E
R

S
S
O

N

Annica Jansson är koordinator 
för Bytardagen som arrang-
eras på Sörmossen lördagen 
den 17 maj.

EU ÄR BRA 
FÖR VÄST-
SVERIGE!
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