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Lördagen den 13 
september hade 
Världens Barn i Ale 

en loppis för att få in pengar 
till insamlingen som pågår 
hela hösten och som når sin 
kulmen nu på lördag. Sexton 
bord var uthyrda, så det 
fanns en hel del att handla. 
Man kunde även ta en fi ka 
för en billig penning.

Till loppisen kom även 
två barn med en burk med 
pengar i. Det var Axel 
Mattsson, 8 år, som hade 
sin mormor Evy med sig, 
och Sofi e Persson, 9 år. 
Axel och Sofi e hade under 
våren och sommaren pantat 
burkar och de var, enligt 
mormor Evy, mycket noga 
med att pengarna skulle gå 
till Världens Barn. Det var 
sammanlagt 1 090 kronor 
i deras burk. Tänk att det 
fi nns sådana duktiga barn! 

Tänk om fl er barn kunde 
göra på samma sätt och tänk 

sådan nytta dessa pengar 
kommer att göra för andra 
barn. Axel och Sofi e är verk-
ligen två goda föredömen 
och två  riktiga hjältar.

Loppisen gav ett netto 
på 5 222 kronor och då 
räknar vi in serveringen, 

bordshyran, vårt eget 
försäljningsbord och peng-
arna från Axel och Sofi e.

Tack alla ni som hjälpte 
till och alla ni som handlade 
och ett extra stort tack till 
Axel och Sofi e. 

Världens Barn i Ale

Beundransvärd insats. Sofie Persson och Axel Mattsson hade 
pantat burkar till förmån för Världens Barn. 1 090 kronor över-
lämnades i samband med förra helgens loppis.

Pantade burkar för Världens Barn

NÖDINGE. Nols Färg 
fi rar 15 år.

I förra veckan var det 
jubileumsyra i dagarna 
tre.
– Det har varit en myck-
et positiv utveckling för 
butiken sedan fl ytten 
till Ale Torg, konstaterar 
Christina ”Kicki” Sch-
meikal. 

Nols Färg i Nödinge kan 
tyckas lite besynnerligt, men 
det fi nns en logisk förkla-
ring.

– När jag skulle fl ytta bu-
tiken från Nol till Nödinge 
ville jag behålla namnet. Det 
var etablerat sedan lång tid 
tillbaka, förklarar ”Kicki”.

Christina Schmeikal köp-
te rörelsen av sin mamma 
1980. Då hade hon hunnit 
jobba i butiken under tre år.

– Jag var skoltrött och 
började arbeta istället. Efter 
några år sade mamma: An-
tingen så köper du verksam-
heten eller så säljer jag den 
till någon annan.

– Som 20-åring är du inte 
så tuff och jag var rädd för 
hur det skulle gå. Jag kände 

mig dock hemma i bran-
schen och ville ge det ett 
försök.

I 34 år har ”Kicki” skött 
ruljansen, undantaget ett år 
(1984) då hon sålde yrkesklä-
der för Snickers.

– Men jag längtade tillba-
ka. Som tur var hade jag bara 
hyrt ut butiken.

Via Brandsbo gick fl yttlas-
set till Nödinge när Ale Torg 
stod klart. Känslomässigt var 
det ett svårt beslut, att behö-
va lämna Nol.

– Fast jag såg det som enda 
chansen att överleva. Visser-
ligen sköt kostnaderna i höj-
den, hyran var fyra gånger 
så hög på Ale Torg jämfört 
med lokalerna i Brandsbo. 
Kundtillströmningen blev 
emellertid en annan och med 
facit i hand var det rätt beslut 
jag tog, säger ”Kicki”.

Hon har upplevt en po-
sitiv utveckling för butiken 
under de 15 år som Ale Torg 
utgjort hemvisten.

– Det kommer hela tiden 
nytt folk som upptäcker tor-
get, inte bara från Ale utan 
även från närliggande kom-
muner. Förhoppningsvis kan 
Ale Torg växa i framtiden 

och utbudet av affärer bli 
ännu bättre. Vi behöver fl er 
klädbutiker och en järnhan-
del hade inte varit helt fel.

I början av året skedde en 
invändig renovering av buti-
ken. Utbudet av tapeter lyfts 
nu fram på ett helt annat sätt 
än tidigare.

– I begynnelsen var det 
mest kosmetik som vi sålde, 
nu dominerar färg och tape-
ter försäljningen, förklarar 
”Kicki” som också vill ta till-
fället i akt att rosa Ove och 
Eva Arvsell, Kerstin och 
Tomas Olsson Franzén 
samt maken Berndt som var 
behjälplig med renoverings-
arbetet.

– Butiken fi ck precis det 
ansiktslyft som vi hade hopp-
ats, understryker ”Kicki” och 
hennes kollega Annika Sö-
rensen.

Jubileumsdagarna blev 
succéartade med en strid 
ström av kunder.

– Sommaren utgör hög-
säsong för oss, men även 
hösten och vintern är bra då 
många väljer att tapetsera 
hemma.

JONAS ANDERSSON

Färgglatt jubileum på Ale Torg
– ”Kicki” upplever en positiv utveckling

Christina ”Kicki” Dahlström och Annika Sörensen på Nols Färg, som firade sitt 15-årsjubileum på 
Ale Torg i förra veckan.
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ALLA DAGAR
06.00–23.00

KOM OCH FIRA 
BALLONGLÖRDAGEN  
MED OSS PÅ COOP!

Handelsplats Älvängen
Tel 010-74 70 700  
www.coopextra.se

HÖSTLÖKAR

50% 
RABATT

KL 12.30  
STOR FISKAUKTION DÄR DU 
KAN GÖRA RIKTIGA FYND!

:-
LJUNG

10 /ST

CYKLAMEN

15:-/ST

KANELBULLENS DAG
 LÖRDAG 4 OKTOBER 

Kanelbullar gjorda av  
våra egna bagare!

Kom till vårt mattorg där vi bland 
annat kommer att bjuda på havets 

läckerheter.

3910 FÖR :-


