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MONARK BAS, 3-VXL, DAM
Aluminiumram med lågt insteg,
cykelkorg, godkänt lås, belysning. 
Självriskeliminering och 
stöldskyddsmärkning ingår.
Färger röd, svart eller vit/rosa
Rek pris 3995:-

CRESCENT BMX
Aluminiumram och fjädrande 
framgaffel. Heltäckande 
kedjeskydd. Från ca 5 år eller 
110cm lång.
Rek pris 2195:-

CRESCENT RACER MODELL NANO
Aluminiumram, carbon framgaffel. 18-vxl 
Shimano tiagra/sora. Finns för både dam 
och herr. Rek pris 7995:-

6999:-

ÄLVÄNGENS CYKEL
NU ÄVEN

WEBSHOP!

3699:-

1999:-

30-50%

MASSOR AV UTVALDA KVALITETS- 
OCH  MÄRKESKLÄDER REAS UT! 

DAM-, HERR OCH UNGDOMSKLÄDER.

Esprit, Triumph, Object, Twist & Tango, Tasty,  
Signature, Ted Nicol, Kaffe & Cream, Ze-Ze

DAMKLÄDER

Dahlin, Oscar Jacobson, Sebago
Park Lane, Henri Lloyd, Jack & Jones, Selected

Dahlinväskan vanns av lott nr 42958

HERRKLÄDER

börjar torsdag 26/6

Sommar

Rean

Vi har öppet 
hela sommaren!

Ha en skön sommar!

ÄLVÄNGEN 

ÄLVÄNGEN. Det är inte 
bara sten som gäller 
för Patrik Nilsson på 
Blåtunga.

På senare tid har han 
även kastat sig in i fast-
ighetsmarknaden.

– Jag märker av ett 
ökat intresse för Ale i 
takt med att alla pussel-
bitar faller på plats.

Mark- och dekorsten fortsät-
ter alltjämt att vara huvudin-
riktningen för Patrik Nils-
son på Blåtunga. Faktum är 
att detta segment ökar hela 
tiden.

– Vi har ett fortsatt förtro-
ende från Byggmax och säl-
jer till deras butiker i Sverige 

och i Norge. Det handlar 
om två sorters sten, svensk 
sjösten och malmkross, som 
de vill ha på sitt centrallager. 
Nyligen fi ck vi en beställ-
ning på 184 ton, sten som 
skulle fram på en vecka, för-
klarar Patrik Nilsson.

– Krossen har gått på hög-
varv. Det är snabba ryck som 
gäller i den här branschen.

Patrik Nilsson har också 
funderingar på att börja till-
handahålla säckad jord, men 
något defi nitivt beslut är inte 
taget.

– Vi pratar i så fall om 
gigantiska volymer och då 
gäller det att vi klarar av han-
teringen. Jag har varit och 
tittat på nya maskiner som i 
så fall skulle bli aktuella.

Vad Patrik Nilsson redan 
involverat sig i är fastighets-
marknaden. Sedan en tid 
tillbaka förfogar han över sex 
fastigheter i Älvängen.

– Jag tittar på fl er objekt i 
centrum med omnejd.

Patrik har för närvarande 
ett 30-tal hyresgäster, men 
det fi nns plats för fl er.

– Det fi nns lediga lokaler, 
både förråd, kontor och af-
färslokaler.

Varför detta sidospår?
– Jag har jobbat med sten 

i 25 år och kommer inte att 
arbeta med det i all framtid. 
Jag ser en potential för Ale i 
allmänhet och för Älvängen 
i synnerhet, avslutar Patrik 
Nilsson.

JONAS ANDERSSON

– Patrik Nilsson tror stenhårt på Älvängen
Fortsätter förvärva fastigheter

 Sten är inte det enda som Patrik Nilsson på Blåtunga sysselsätter sig med. Han äger också ett 
 antal fastigheter i Älvängen, butikslokaler men även förråd och kontor. 
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