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www.alefastighetsformedling.se  Älvängen 0303-74 80 55

Beställ påsk-Beställ påsk-
brödet hos ossbrödet hos oss

Älvängen • tel. 74 68 51

ALE. Om en dryg månad 
är det dags för väg- och 
järnvägsutbyggnadens 
första spadtag.

Onsdag 2 maj kommer 
infrastrukturminister, 
Åsa Thorstensson (c) att 
hålla hårt i spaden.

Den nya och efterläng-
tade väg- och järnvä-
gen mellan Göteborg och 
Trollhättan kan påbörjas.
 Kommunstyrelsens ordförande i 
Ale, Jarl Karlsson (s), låter med-
dela på torsdagskvällen att det äntli-
gen har kommit ett besked.

– Ja, nu blir det av. Onsdagen den 
2 maj får vi besök av Åsa Thorstens-
son och ett antal generaldirektörer. 
De tar hand om första spadtaget och 
det kommer kännas väldigt skönt 
när väl bygget är igång, säger han 
till lokaltidningen.

2 maj tas första 
spadtaget
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Älvängen
Ring 0303-74 88 93

Repslagarevägen, Älvängen

Från och med vecka 14Från och med vecka 14
har vi vårt ultramodernahar vi vårt ultramoderna
solarium ULTRA-TAN GECCOsolarium ULTRA-TAN GECCO
på plats i salongen!på plats i salongen!

Öppet Påsk

Skärtorsdag 5 april
Butiker: 10-19, Livs: 8-22 

Långfredag 6 april
Butiker: 11-15, Livs 8-22

Påskafton lördag 7 april
Butiker: 10-15, Livs: 8-22

Påskdagen söndag 8 april
Butiker: Stängt, Livs 8-22

Annandag Påsk måndag 9 april
Butiker: 11-15, Livs: 8-22

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

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 20Tidsbest 749685, 0739–746685 • Göteborgsv. 80 Älvängen • www.friskhud.nu

Älvängens
Hud- & Friskvård

Jag önskar Ellinor hjärtligt 
välkommen till salongen! 
Hon är utbildad nagelterapeut och 
kommer att jobba med nagel-
förlängning, manikyr och pedikyr.
Hon fi nns här fro m 2/4.
Välkommen till salongen eller 
hemsidan för att se alla härliga 
vårerbjudanden.

Naglar
till påsk!

0303-749220 • www.thunbergs.com

Våren är här!

Vi har 
öppnat

VÄLKOMNA!

Om en dryg månad är det invigning av en ny industrifastighet i Nol. Det är byggt som ett industrihotell avsett för tio hantverksföretag. Hälften av lokalerna är 
redan tecknade, men det finns fortfarande utrymmen kvar, säger Börje Karlsson, Nols Fastigheter och Bengt Landin, Svenska Stenhus. Trots att alla hyresgäs-
ter ännu inte är funna planeras det redan för ytterligare ett industrihotell på området. Trolig byggstart om ett år. Det händer i Nol!            Läs sid 6

Industrihotell mitt i Nol
– Och ytterligare ett planeras– Och ytterligare ett planeras


