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GE BORT ETT PRESENTKORT TILL

NÅGON DU TYCKER OM!

FOTVÅRD
Välkommen!

NÖDINGE. Frukt- och 
grönsakshuset på Ale 
Torg har bytt ägare.

Ali och Hassan har 
lämnat.

Istället är det Ahmed 
Issa med pappa som har 
tagit över.

Ahmed är en mångsysslare av 
stora mått. Tillsammans med 
sin far driver han en bygg-
firma, där verksamheten åt-
minstone för tillfället är mer 
eller mindre vilande. Inte så 
konstigt heller han är nämli-
gen butikssäljare på Johans-
sons skor i Allum. Fast egent-
ligen är han student och läser 
heltid på ekonomiprogram-
met på Göteborgs universitet. 

– Mitt mål är fem år och 
att ta en master. Jag har 1,5 år 
kvar och måste snart välja åt 
vilket håll jag ska vikta utbild-
ningen. Jag är intresserad av 
både revision och ekonomisk 
utveckling, berättar Ahmed.

Men hur hamnade du 
här på Frukt- och grön-
sakshuset i Nödinge?

– Vår familj känner Ali och 
Hassan. Min pappa är precis 

som jag väldigt sugen på nya 
utmaningar. När han kom till 
Sverige i slutet på 80-talet 
började han jobba med frukt 
och grönsaker. Han har en 
stor passion för det och vi har 
länge sagt att dyker det upp 
en butik som vi tror på så kör 
vi, svarar Ahmed.

Det är far och son som bär 
huvudansvaret, men Ahmed 

hoppas att även lillebror ska 
haka på.

– Pappa sköter inköpen 
och han väljer frukt som om 
han köpte dem till sig själv. 
Det är bara prima grejer som 
gäller. Det ska vara ett bra 
pris, men kvalitén är nummer 
ett för oss.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

ALAFORS. Arthur Shou-
katian håller kontakt 
med sin familj med 
hjälp av datorn.

Han söker jobb via 
nätet och får allt som 
oftast svar med e-post.

Inte konstigt att livet 
har varit svårt för Art-
hur den senaste tiden 
när Telia fortfarande 
efter sex veckor inte 
har lyckats lösa hans 
uppkoppling.

I början av september med-
delade Arthur Shoukatian, 
boende på Skyttelvägen i 
Alafors, att han skulle byta 
lägenhet. Han behövde 
hjälp med ur- och inkopp-
ling. I slutet av september 
kontaktades han av Telias 
tekniker som berättade att 
låset var trasigt i teleskåpet 
och att det därför kunde ta 
lite tid. Lite tid… Idag, den 
17 november, har Arthur 
fortfarande inte tillgång till 
varken internet, teve eller 
fast telefon.

– Det värsta är att jag 
inte får några besked. De 
har flyttat fram tidpunk-
ten för inkopplingen hela 
tiden, men det senaste be-
skedet var att jag inte ens 
hade något abonnemang, 
berättar Arthur om kaoset 
med Telia.

Det sista beskedet han 
fick var att installationen 
skulle ske fredag 14 novem-
ber, men i vanlig ordning 

kom ett nytt meddelande.
– Nu är det den 20:e som 

gäller, men jag vet inte vad 
jag ska tro. Det enda jag vet 
är att det är väldigt svårt 
att klara sig utan att vara 
uppkopplad. Jag har blivit 
helt isolerad. Mina vänner, 
särskilt de jag har utom-
lands, kan jag bara komma i 
kontakt med via datorn. Jag 
är just nu arbetssökande 
och får åka till biblioteket 
i Nödinge när ansökning-
arna ska skickas. Dessvärre 
måste jag åka tillbaka för att 
se om någon har svarat. Jag 
kan ju som du förstår inte 
läsa mejlen hemma, säger 
Arthur.

Att leva i ett modernt 
samhälle utan uppkoppling 
är ett enormt handikapp 
och skälet till att Arthur 
kontaktade media är att 
han vill visa allmänheten 
hur sårbar man är när allt 
går över nätet.

– Det är fantastiskt när 
allt fungerar, men när du 
inte har någon uppkopp-
ling så kan du nästan inte 
ens anmäla det. Helst vill 
de ju ha en anmälan om 
att du inte har någon upp-
koppling via nätet och det 
är inte så lätt, säger Arthur 
som har fått klara sig med 
en mobiltelefon.

– Puh, den räkningen 
har blivit riktigt dyr de se-
naste månaderna, men det 
bryr väl sig inte Telia om.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

NÖDINGE. Barnen fick 
verkligen sitt lystmäte i 
lördags.

Ale bibliotek erbjöd 
sagostund, pyssel, tea-
ter och bokfiskedamm.

– Här är det full fart, 
konstaterade bibliotek-
schef Eva Bünger när 
lokaltidningen kom på 
besök.

Barnbokens dag är en årli-
gen återkommande aktivitet. 
I lördags var det dags igen. 
I år var det tema Barbro 
Lindgren.

I ett rum på andra våning-
en skedde högläsning till 
barnens stora förtjusning. 
Det var intresserade åhörare 
som tog del av berättelsen 
som lästes upp.

Hiba Abdulqader och 
Amra Tadzic ledde pyssel-
stunden. Pappersark, kritor, 
saxar och lim fanns uppdu-
kat.

– Barnen är självgående. 

De har en enorm kreativitet. 
Sakerna som de tillverkar får 
de ta med sig hem, berättar 
Hiba.

Barnteatern Sparvel var 

uppskattad liksom den tra-
ditionella bokfiskedammen 
som tog sin början lite sena-
re på förmiddagen.

– Detta är ett populärt 

arrangemang som lockar 
barn i olika åldrar, säger Eva 
Bünger.

JONAS ANDERSSON

Sagolikt roligt på Barnbokens dag

Sagostund på biblioteket.

– Arthur har snart levt i två månader 
utan telefon, internet och tv

Bortkopplad
utan uppkoppling

Ahmed Issa med familj har tagit över Frukt och grönsakshuset på Ale Torg i Nödinge.

Arthur Shoukatian är inte nöjd med hur Telia har agerat.

AHMED ISSA

Ålder: 26

Bor: Lägenhet i Angered

Familj: Flickvän

Studerar: Ekonomipro-

grammet vid Göteborgs 

universitet

Favoritfrukt: Mango

Favoritgrönsak: Tomat

Nya ägare på Frukt- och grönsakshuset


