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Hos oss är du inte vem som helst
Välkommen in på bankkontoret när du 

har vägarna förbi. Ju mer vi lär känna dig, 

desto bättre råd och lösningar kan vi ge.

Välkommen!

Göteborgsvägen, Älvängen

Tel 0303-624 80

handelsbanken.se/alvangen

Våra öppettider
Måndag 10.00 – 16.00

Tisdag 10.00 – 16.00

Onsdag 10.00 – 16.00 

Torsdag 10.00 – 18.00

Fredag 10.00 – 15.00

Välkommen till Ale Tandhälsa
Vi har fått fler glada patienter och  

därför utökar vi vår verksamhet med 
två nya medarbetare, Harun och Alice.

Nya och gamla patienter  
hälsas varmt välkomna!

Göteborgsvägen 89, 446 32 Älvängen,  
0303-74 60 51, aletandhalsa@telia.com

www.aletandhalsa.praktikertjanst.se

Vi utför all vanlig tandvård, hygienist-
behandling samt implantatbehandlingar!
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och protetik från

HÅLANDA. Ingela 
Berntsson har öppen 
julbutik under novem-
ber och december.

Hos Trolledalens 
Hantverk är det nu fullt 
av tomtar, vättar, änglar 
och många andra ting 
som hör högtiden till.

– Jag älskar julen, 
förklarar Ingela när 
lokaltidningen kommer 
på besök.

Strax söder om Hålanda kyr-
ka har Ingela Berntsson sin 
alldeles egen tomteverkstad. 
Det är här som hon tillverkar 
sina numera välkända tomtar 
i olika storlekar.

– Planeringen börjar re-
dan sommartid. Det gäller 
att köpa upp ull och därför 
ta kontakt med fårklippare i 
god tid. Jag köper rå ull som 
jag tvättar, kardar och tovar. 
Ekologiskt fårskinn är det 
också. Allt görs från grun-
den, betonar Ingela vars jul-
butik är en nysatsning.

– Jag funderade på att 
hyra en lokal, men ändrade 
mig. Varför inte öppna upp 

verkstaden hemma i Hålan-
da? Det är ju ändå här som 
jag sitter och jobbar. På den 
vägen är det.

Det serveras kaffe och 
pepparkaka under tiden som 
besökarna botaniserar bland 
julpynt och andra vackra 
ting.

– Vantar och mössor är det 
också säsong för nu. Det är 
efterfrågade julklappar, för-
klarar Ingela som sannerli-
gen har fullt upp i dessa tider.

– Jag har redan varit med 
på två julmarknader, Bjärke-
hallen i Sollebrunn och Bro-
backa Café. Oerhört lyckade 
arrangemang! Nu till helgen 
beger jag mig till Kobergs 
julmarknad som är en kär 
tradition. 

Hinner du med dina 
egna julbestyr?

– Nej, det är knappt. Fast 
jag klagar inte. Det är i jule-
tid som jag har min försälj-
ning och det är fantastiskt 
roligt när kunderna uppskat-
tar sakerna jag gör. 

JONAS ANDERSSON

NÖDINGE. På lördag 
blir det författarfika i 
Nödinge.

Ramona Fransson 
gästar Ale bibliotek.

– Det är en ynnest att 
få komma ut och träffa 
sina läsare, säger Ramo-
na till lokaltidningen.

Deckarförfattaren och tillika 
förläggaren Ramona Fran-

son, född och uppväxt i Borås 
men numera hemmahörande 
i Göteborg, ser fram emot 
lördagens arrangemang.

– Absolut! Jag är väldigt 
glad och ärad över att få kom-
ma till Nödinge, att det finns 
människor som vill höra mig 
pladdra.

Ramona kommer att be-
rätta om sitt författar- och 
förläggarskap. Det var inte 
alls självklart att hon skul-

le hamna inom just denna 
bransch.

– Det är en speciell orsak 
som gjorde att jag blev för-
fattare. Vad det var tänker 
jag avslöja på lördag, säger 
Ramona.

Ramona Fransson har skri-
vit flera deckare som utspelar 
sig på Tjörn. Hennes senaste 
bok är ”Korsfäst på Klädes-
holmen”.

– I maj släpper jag min näs-

ta bok – ”Gift med djävulen”.
Vad är roligast med att 

vara författare?
– Det är just mötet med lä-

sarna. Jag är med på Bokmäs-
san i Göteborg varje år och 
det är fantastiskt kul.

Har du varit i Ale tidiga-
re?

– Det har jag, men det blir 
första gången som jag besöker 
Ale bibliotek. 

JONAS ANDERSSON

ALE. På söndag har du 
möjlighet att göra en in-
sats för Världens Barn – 
och samtidigt få motion 
på köpet.

Furustugan, Damme-
kärr och Jennylund hål-
ler öppet för promenad 
och fika.

– Det är frivillig start-
avgift, säger Inger Öhrn, 
samordnare för Värl-
dens Barn i Ale.

Ut och gå för Världens Barn. 
Det är namnet på den kam-
panj som äger rum nu på 
söndag.

– Idén fick jag när jag 
besökte arrangemanget Ale-
backen Challenge tidigare 
i höst. Folk tyckte det var 
suveränt att kunna göra en 
välgärning och få en natur-
upplevelse på samma gång, 
berättar Inger.

Ale 90 IK, OK Alehof 
och Bohus IF lånar ut sina 
respektive klubbstugor den 
aktuella dagen i Alafors, 
Nödinge och Bohus. Ideella 
krafter serverar fika till dem 
som önskar.

– Det erbjuds fika till en 
billig penning. Pengarna 
vi får in på serveringen går 

också oavkortat till Världens 
Barn, poängterar Inger.

Promenad är inget måste, 
men de som ändå vill ut och 
röra på sig bestämmer själva 
hur lång sträcka som ska till-
ryggaläggas.

– Det är jättefina vand-
ringsleder med alternativa 
sträckor. Av den anledningen 
har vi valt Furustugan, Dam-
mekärr och Jennylund.

Deltagarna kommer att 
prickas av för att arrangören 
ska få en uppfattning om hur 
många besökare som lockas 
av en novemberpromenad.

– Vid den här årstiden 
brukar vi krypa inomhus, 
men det skadar inte att kom-
ma ut och få andas lite frisk 
luft, avslutar Inger Öhrn.

JONAS ANDERSSON

Deckarförfattaren Ramona Fransson gästar Ale bibliotek på 
lördag.

F
O

T
O

: 
L
IN

D
A

 L
U

N
D

Q
U

IS
T – Ramona Franson gästar Ale bibliotek

Författarfika i Nödinge

En promenad för Världens Barn

Inger Öhrn, samordnare för 
Världens Barn i Ale.

Julbutik i Hålanda

Ingela Berntsson hälsar välkommen till Trolledalens Hantverk i 
Hålanda som håller öppen julstuga under november och decem-
ber. 
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