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På grund av 
ökande antal 

installationsuppdrag 
inför vi nya öppettider 

från lördag 1 november

MÅNDAG – FREDAG
13.00 – 18.00

LÖRDAG – SÖNDAG
STÄNGT

NÖDINGE. Luciatruppen 
är komplett.

Precis som i fjol blir 
det fem kandidater att 
rösta på.

– Det är bättre med 
kvalitet än kvantitet, 
säger övningsledare 
Stina Johansson.

De rutinerade ”lussemam-
morna” Gunilla Johansson 
och Maj-Lis Carlsson har 
numera sällskap av en trio 
unga tjejer i Stina Johansson, 
Malin Haarala och Erica 
Eriksson, som leder uttag-
ningen och sångövningarna 
med luciakandidaterna.

– Vi har beslutat oss för 

att ha en trupp på fem tjejer. 
Det fungerade utmärkt i fjol. 
Vi är bara i upptakten av re-
petitionerna, men faktum är 
att det låter väldigt, väldigt 
bra redan. Det är en har-
monisk grupp som besitter 
de egenskaper vi var på jakt 
efter, förklarar Stina Johans-
son.

– Vår utmaning är att få 
till en bra helhet. Nu gäller 
det att vi gnuggar på ordent-
ligt, får till stämmorna och 
känner oss trygga i det, säger 
Stina.

Josefin Thorbjörnsson, 
Alafors, Amanda Carlbom 
Petersson, Nödinge, Re-
becca Hakso, Nödinge, 
Beatrice Aili, Alafors, och 

Jenna Nyman, Älvängen, 
är den kvintett som utgör 
kandidaterna för Ale Lucia 
2014.

– I år koras Ale Lucia för 
62:a gången. Vi är oerhört 
stolta att som representanter 
för Ahlafors IF kunna föra 
traditionen vidare, säger Gu-
nilla Johansson.

Övningarna äger precis 
som tidigare rum i Alafors 
före detta församlingshem. 
Mycket är sig likt, men rent 
musikalsikt finns en del ny-
heter att rapportera om.

– Det blir en del nya låtar 
och nya arrangemang, berät-
tar Malin Haarala.

Kröningen av Ale Lucia 
kommer att ske i Medbor-

garhuset lördagen den 6 de-
cember.

JONAS ANDERSSON

Luciatruppen 2014. Josefin Thorbjörnsson, Alafors, Amanda Carlbom Petersson, Nödinge, Rebecca Hakso, Nödinge, Beatrice Aili, Al-
afors, och Jenna Nyman, Älvängen, har just erhållit sina jackor från Manufakturen i Älvängen.

Stina Johansson och Malin 
Haarala leder sångövningarna 
med luciakandidaterna.

– Och sångövningarna är igång
Luciakandidaterna utsedda

F
O

T
O

: 
J
O

N
A

S
 A

N
D

E
R

S
S
O

N

GRÖNNÄS. Det finns 
cirka 100 Frendobutiker 
i landet.

Den etablering som 
står närmast på tur är 
Grönnäs.

På fredag slår Alexis 
Tranmarker och Ang-
elica Hedström upp 
dörrarna till sin nyreno-
verade lokal.

Grönnäs har varit utan ser-
vicebutik under ett antal 
månader. I september fick 
Alexis Tranmarker och Ang-
elica Hedström tillgång till 
lokalen, som nu har fått sig 
ett rejält ansiktslyft.

– Så som det såg ut var 
under all kritik. Vi har ge-
nomfört en helrenovering, 
bytt golv och dessutom sett 
till att få ordning på tak och 
väggar. Vi vill bryta isen i 
detta område och erbjuda 
en helt annan verksamhet än 
vad tidigare kunder vant sig 
vid, säger Alexis Tranmarker.

Alexis kommer fortsätta 

sitt arbete på Volvo Lastvag-
nar och istället är det sambon 
Angelica, med erfarenhet 
från hotell- och restaurang-
branschen, som kommer att 
ta plats bakom disken.

– Vi kommer att ha öppet 
alla dagar i veckan fram till 
årsskiftet för att känna av 
kundtillströmningen, säger 
Angelica.

Vad var det som gjorde 
att ni fick upp ögonen för 
denna lokal?

– Vi flyttade från Göte-
borg till Alvhem i september 
förra året. Redan då uttryck-
te jag en vilja om att en gång 
få ta över verksamheten här. 
Nu har vi gjort slag i saken, 
säger Angelica.

Frendo är EMAB:s egen 
butiksprofil för fria entre-
prenörer. EMAB är en or-
ganisation för inköpssam-
verkan, marknadsföring och 
affärsutveckling för entre-
prenörsdrivna trafikbutiker.

– Vi kommer att tillhan-
dahålla biltillbehör, godis, 
tobak, fast food, som ex-

empelvis korv med bröd, 
baguetter och så vidare. Vi 
kommer att ha en särskild 
kaffesektion och naturligtvis 
blir det försäljning av både 
kvälls- och veckotidningar, 
förklarar Alexis Tranmarker.

Invigningen kommer 
att firas i dagarna tre, fre-
dag-söndag. Samtliga besö-
kare bjuds på kaffe och där-
utöver delas det ut chips och 
glass.

– Det ska verkligen bli 
spännande att se vilken re-
spons vi får. Läget, alldeles 
intill E45, känns kanon och 
det är många som stannar 
till här för att tanka. Förut-
sättningarna för att få snurr 
på verksamheten borde vara 
tämligen god, avslutar Alexis 
Tranmarker.

JONAS ANDERSSON

Alexis Tranmarker och Angelica Hedström är ägarna till den nya 
Frendobutik som öppnar i Grönnäs nu på fredag.

Ny servicebutik i Grönnäs

ÄLVÄNGEN. I förra 
veckan hade Repslagar-
museet besök från sina 
nordiska grannländer, 
Danmark och Norge.

Anledningen var 
repslagning till en så 
kallad fiskebankskuta.

– Tekniken och kom-
petensen som finns här 
i form av Bernt Larsson 
är unik, säger Ingunn 
Undrum.

En fyrslagen tross till ståen-
de rigg var det som produ-
cerades när lokaltidningen 
kom på besök till repslagar-
banan.

– Här bevaras den gamla 
traditionen, men det är en 
sårbar situation då allting 
står och faller med Bernt 
Larsson. Han gör en im-
ponerande insats, men hur 

är det med återväxten? Vem 
ska ta över efter Bernt? Vi är 
oroliga, säger Ingunn Und-
rum.

Bernt Larsson själv säger 
så här om berömmet från 
sina nordiska kamrater.

– En gammal man gör så 
gott han kan!

Totalt framställdes 300 
kilo rep under de fyra dagar 
som kollegorna från Har-
danger Fartøyvernsenter var 
på plats i Älvängen.

– Vi hade gärna slagit mer, 
men nu var det slut på ma-
terial. De mindre dimensi-
onerna får vi slå hemmavid, 
säger Ingunn.

Nu på torsdag-fredag kan 
höstlovslediga skolbarn pro-
va på att slå rep med Bernt 
Larsson. Samtidigt passar 
Repslagarmuseet på att bju-
da på fika.

JONAS ANDERSSON

– Nordiskt samarbete i Älvängen
Tjärt återseende

 Ingunn Undrum och Sarah Sjøgreen från Fartøyvernsenter  
 gästade Repslagarmuseet i förra veckan.

 På torsdag-fredag kan höstlovslediga skolbarn slå rep med  
 Bernt Larsson. 


