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Du har större risk att bli allvarligt 
sjuk och bör vaccinera dig om du:

- Kronisk hjärt- eller lungsjukdom

- Svårbehandlad diabetes

-  Kraftigt nedsatt immunförsvar på grund  
av sjukdom eller medicinering

- Kronisk lever- eller njursvikt

- Extrem fetma

-  Neuromuskulär sjukdom  
som påverkar andningen

INFLUENSATIDER
Riskerar du att bli allvarligt  
sjuk av influensa?
Om du vaccinerar dig får immunförsvaret 
hjälp att skydda kroppen bättre mot viruset.

Smittskydd Västra Götalandsregionen

KVÄLLS-
ÖPPET 

FÖR INFLUENSA-
VACCINERING 

ÖPPET TILL KL 18.00, 
ONSDAG OCH TORSDAG, 

VECKA 42-43
Drop in utan tidsbokning 

Varmt välkomna!

NÖDINGE. I förra veckan 
bjöd Pfagers Ljuva Hem 
in till 1-årskalas.

Jubileet fi rades i da-
garna tre.

– Vilken fantastisk 
respons, strålar butiks-
innehavaren Pernilla 
Fagerholm.

Det var den 1 oktober i fjol 
som Pernilla Fagerholm 
tog över Ljuva Hem på Ale 

Torg. Hon fl yttade med sin 
befi ntliga nagelstudio från 
Älvängen till Nödinge och 
skapade Pfagers Ljuva Hem.

– Det har varit oerhört 
inspirerande att få utveckla 
Ales enda livsstilsbutik. Vi 
har kommit en bra bit på 
väg, men det gäller att hela 
tiden ha sinnet öppet för nya 
infl uenser och samtidigt vara 
lyhörd för kundernas önske-
mål. Det är en ständigt pågå-
ende process, säger Pernilla.

Kalaset, som pågick ons-
dag-fredag, blev en succé. 
1-årsdagen fi rades med en 
särskild jubileumskväll som 
lockade ett 70-tal personer. 
Mingel och musikalisk un-
derhållning signerad Mi-
chael Bäck följdes av en 
uppskattad modevisning där 
höstens nyheter presentera-
des.

JONAS ANDERSSON

Pfagers Ljuva Hem på Ale Torg firade 1 år i förra veckan. Jubileumskvällen bjöd på modevisning.

1-årskalas hos
Pfagers Ljuva Hem
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Vandrade för Världens barn
– Utmaningen i Alebacken gav 21 524 kr
ALAFORS. Ale Boxnings-
klubb initiativ att utma-
na alebor och företag 
att bestiga Alebacken 
till förmån för Världens 
barn blev en kassasuccé.

21 524 kronor blev 
resultatet.

– Nästa gång ska vi 
vara ute i lite bättre 
tid. Jag tror aktiviteten 
kan ge betydligt mycket 
mer, säger initiativtaga-
ren Jean Altun.

Ale Boxningsklubb utmana-
de ett antal företag och fi ck 
omedelbar respons. Akzo 
Nobel svarade direkt och 
betalade 10 kronor för var-
je anställd, dock lägst 4500 
kronor, samt 10 kronor för 
varje person över 450 som 
besteg backen. Bland de ut-
manade företagen fanns ock-
så Klädkällaren som skickade 
en patrull uppför backen och 
gav samtidigt ett generöst 
bidrag. Likadant gjorde Ale-
byggen.

– Det är fantastiskt! Hela 
idén var suverän, men det 
kolliderade tyvärr med 
många andra arrangemang, 
säger Inger Örn, samord-
nare för Världens Barn i Ale.

Totalt besteg 130 perso-

ner Alebacken under lörda-
gen. I värmestugan såldes 
det kaffe och fi ka. Intäkterna 
skänktes till insamlingen.

– Det fi nns en stor gene-
rositet i Sverige och när alla 
hjälps åt får det resultat. Jag 
är verkligen stolt, säger Jean 
Altun.

Dennis Ljunggren var 
en av backbestigarna och 
han gladdes över att fl er följt 
efter hans arbetsgivare, Akzo 
Nobels, satsning.

– Nästa gång får vi mark-
nadsföra det tidigare och 
tydligare så kanske fl er ale-
bor också antar utmaningen!

Eldsjälar för Världens barn! Jean Altun, Lars Andrén, Jonatan 
Altun och William Altun samlade in pengar i Alebacken.

BIDRAG

Betydande idrag till utma-
ningen i Alebacken gavs 
av Akzo Nobel, Alebyggen 
och Klädkällaren. Generösa 
bidrag gavs också av alla de 
som besteg backen. Totalt 
gav insamlingen 21 524 kr.

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

Dennis Ljunggren, Akzo Nobel 
besteg Alebacken.


