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ÄLVÄNGEN. Ale har fått 
sin första tatueringsstu-
dio.

Kärleken förde Sonny 
Johansson till Älvängen 
och nu gör han sin hob-
by till yrke.

– Det känns lite som 
en dröm och det ska bli 
enormt inspirerande, 
säger han.

Travel Tattoo är det senaste 
tillskottet i Älvängens nä-
ringsliv. I tidigare Boutique 
Evas lokaler på Göteborgs-
vägen har Sonny Johansson 
med vänner renoverat under 
sommaren. I dagarna var 
det dags att hänga upp ”öp-
pet-skylten”.

– Jag har en lång erfaren-
het av motivmålning, lack-
ering i alla de former och 
intresset för tatuering har 
jag haft från barnsben. Min 
pappa är sjöman och har hela 
kroppen full av tatueringar. 
Jag imponerades av dessa 
och började tidigt att samla 
på tidskrifter om tatuering, 
berättar Sonny och fortsät-
ter:

– Jag halkade in på graffi ti 
och tävlade även inom detta 

i många år. Sen träffade jag 
min mentor Tattoo Andy 
från Halmstad, en legen-
dar inom tatuering. Han 
har över 40 års erfarenhet 
och jag har lärt mig oerhört 
mycket av honom. Utan 
hans hjälp hade jag aldrig vå-
gat starta en egen studio.

Numera fi nns det få be-
gränsningar inom tatuering, 
allt är i princip möjligt, men 
det är en form av konst och 
därför är tatuerarens känsla 
viktig.

– Jag föredrar egentligen 
att jobba i gråskala och gär-
na i chikano-stil, men det 
är självklart kundens önske-
mål som styr. Det är mycket 
trender och sedan några år 
tillbaka är det många som 
tatuerar in personliga saker 
och namn på närstående, 
barn, fl ickvänner med mera. 
Jag är noga med att fråga 
de som tatuerar sig för för-
sta gången om de tänkt över 
motivet, säger Sonny.

Tatuering är ett stort in-

tresse, särskilt hos den yngre 
generationen. En del är dock 
sugna på att testa själva.

– Jag varnar för alla billiga 
Kina-kit med färger som kan 
innehålla farliga metaller. I 
EU är det väldigt strikt med 
vad som får användas och här 
får alla kunder ett intyg med 
vad vi har använt, förklarar 
Sonny Johansson. 

Travel Tattoo tatuerar 
ingen som är under 18 år.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Sonny Johansson har öppnat Ales första tatueringsstudio i Älvängen.

– Nyöppnad 
studio i 
Älvängen

Travel Tattoos första resa

SONNY JOHANSSON

Ålder: 35

Bor: Älvängen

Civilstånd: Sambo

Intressen: ”När jag inte 

målar eller tatuerar tar jag 

fram gitarren och sjunger 

gärna lite Cornelis”.

Första tatuering: ”Det blev 

ett par vingar redan som 

15-åring, men det är inget 

jag rekommenderar”.
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SKEPPLANDA. Trygghet 
och säkerhet står på agendan 
när skepplandaborna bjuds 
in till höstens ortsutveck-
lingsmöte i bygdegården.

Särskilt inbjuden är poli-
sens enhetschef i Nordost, 
Håkan Frank.

Redan i förra veckan 
tackade han ja.

Sven Rydén, ordförande 
för ortsutvecklingsmötet i 
Skepplanda, berättar glatt 
att polisen lovat närvara tis-
dag 21 oktober i Skepplanda 
bygdegård.

– Att enhetschef Håkan 
Frank dessutom lovat att 
komma personligen känns 
riktigt bra. Nu gäller det 
att sprida detta budskap för 
jag vet att det fi nns många 
i Skepplanda som vill prata 
med polisen. Ofta har vi 
pratat om dem, men det här 
är ju betydligt bättre, säger 
Sven Rydén skämtsamt.

Buskörningar, skadegörel-
ser, hot och en allmän känsla 
av otrygghet har diskuterats 
fl itigt under de senaste årens 
ortsmöten i Skepplanda. Nu 
ges det tillfälle att få polisens 
syn på frågan.

Håkan Frank, enhetschef 
för polisen i Nordost.

Polisen till 
Skepplanda

Flytta med Länsförsäkringar

Ale Torg 14, 449 31 Nödinge, 0303-24 56 50lansfast.se/ale

ADRESS SKÅR ÖVRE 340 BOAREA CA 98 M² / 5 ROK

TOMTAREA 4835 M² ACCEPTERAT PRIS 1 575 000 KR

VISAS SÖ 14/9 15.00-16.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN

MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

LANTLIGT BELÄGET - SKEPPLANDA
Ett välplanerat enplanshus med mycket bra läge. Välskött,

plan trädgårdstomt. Stensatt uteplats i väster. Dubbelgarage

med förråd och loft. Bekvämt cykelavstånd till Hålsjön.

BOAREA 101 & 120 KVM  
PRIS 1 995 000 - 2 440 000 KR

MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

ENDAST 2 BR-VILLOR KVAR!
I ett helt nytt bostadsområde i gemytliga Älvängen byggs ett

kvarter med bostadsrättsvillor i två storlekar; 101 och 120

kvm. Få mer information om projektet på Veidekkes

hemsida: www.veidekkebostad.se/kronogarden/
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Tjuvstarta din försäljning på lansfast.se/forsprang

Gör ditt livs 
största affär 
utan stress. 
Tjuvstarta 
din försäljning!
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