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Smörgåstårtor Smörgåstårtor 
för alla smakerför alla smaker

Älvängen • tel. 74 68 51

ALE. I veckan tillkänna-
gavs att kommunled-
ningen flyttar in i Ale-
byggens tidigare kontor 
på Ale Torg.

Den största nyheten 
är dock att entréplanet 
anpassas till ett med-
borgarkontor.

Servicen till Aleborna 
ska öka.
Kommunhuset i Alafors är för trångt. 
Nu har ledningen bestämt sig för en 
lösning. Kommunledningen, såväl 
kommunalråden som kommundirek-
tören och hans närmaste flyttar till 
Ale Torg.

– Vi behöver både fler kontor och 
fler samanträdesrum. Detta var den 
bästa helhetslösningen. Dessutom 
passar vi samtidigt på att öppna ett 
medborgarkontor på bottenplan, 
där Aleborna lätt ska kunna få svar 
på frågor som rör kommunen, säger 
kommundirektör Stig Fredriksson.

I planeringen ingår också att Poli-
sen finns på medborgarkontoret i 
Nödinge.

Totalt sett höjs inte kommunens 
lokalkostnader, eftersom det sam-
tidigt sägs upp lokaler, däribland 
polishuset i Alafors.

Sid 11

Medborgarkontor 
snart i Ale

medmed
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Surtes bandylag kvar i ettan, såväl inne som ute

Ale-Surte BK gjorde processen kort med Målilla i säsongens 
sista hemmamatch. Segersiffrorna skrevs till imponerande 
13-4. Fyra av målen signerades Kevin Sandgren.

Foto: Allan Karlsson

Som bäst när det gällde
ALE. Som bäst när det 
gällde.

Ale-Surte kros-
sade det lilla motstånd 
som Målilla bjöd i sista 
omgången och Surte IS 
innebandydamer svarade 
för årets match när de 
gav serieledarna Södra 
Dal en näsbränna.

Båda bandylagen, ute 
som inne, är klara för 
fortsatt spel i division 
ett.

Det blev en händelserik sport-
helg förra veckan. Ale-Surtes 
herrar utklassade Målilla 
med 13-4 och började efter-
åt att riva ena läktaren som ett 
tecken på att nu ska bandyhu-
set snart byggas.

I Ale gymnasium visade 
Surtes innebandytjejer topp-
klass och spelade bort serie-
ledande Södra Dal från serie-
guldet (?). Surte vann över-
raskande med 4-3 och säkra-
de därmed kontraktet. Stor 
matchvinnare blev Linda 
Karlsson med två mål, dessut-
om utsågs hon till årets Pann-
bandstjej efter en omröstning 
på alekuriren.se.

– Ja, vilken toppenkväll det 
blev, sa den dubbla målskytten 
några dagar efter succén.

Läs mer på sidan 17

Surte IS behövde göra en mirakelmatch mot serieledande, 
Södra Dal, för att undvika en direkt avgörande match i sista 
omgången. Miraklet blev verklighet. Surte vann med 4-3 och 
på bilden kramas Jonna Leek om av Sandra Svensson.

Föreläsningar/Kurs
Gratis – Lördag 10/3 kl.12-13
Fit Line multivitamindryck

Gratis – Lördag 24/3 kl.12-13
Nikken vattensystem,
spa-mask m.m.

Lördag 14/4 kl.10-13
Hygienpaket
gör bl.a.ditt egna schampoo

Välkommen
med din
anmälan!

Göteborgsv. 68, Älvängen. 
Tel 0303-74 29 50

Vi fi xar det mesta med din bil.
Försäkringsskador, plåt & lack

Service & mek-arbete samt recond

Välkommen till oss !

Grönnäs • 0303-33 60 87/0303-33 61 20

Lödöse Skeppsbyggaregatan 10 
parallellt med 45:an 0520-66 08 50

Fredag 10-16 Lördag 10-14

 ...anledningar att välja en 
Resårmadrass från oss!
 •MASSIVT TRÄ•KRAFTIGA SPIRAL-

FJÄDRAR•100% RENT LIN•100% ÄKTA 
TAGEL•100% REN BOMULL•100% REN ULL 

SexSex

S:t Peders v 23
Lödöse

0520- 660771

Lövbiff, Nötbit, Rödspätta, Schnitzel,Lövbiff, Nötbit, Rödspätta, Schnitzel, 
Entrecote, Falukorv, Ägg & BaconEntrecote, Falukorv, Ägg & Bacon 

med stekt potatis, smör, såsmed stekt potatis, smör, sås

À la Carte lunch 11 - 14À la Carte lunch 11 - 14

NYHET • NYHET • NYHET

NU ÖPPNAR JAG...
...och fi nns fr o m 1/3 
på Salong Ulla i Nödinge

Vi önskar alla gamla & nya 
kunder välkomna!

Malin & Ulla

Malins Hårdesign
0303-96 341 • 0735-32 56 53

Nödingevägen 6, Nödinge


