
Nr 16  |   vecka 16  |   2007  |   År 12  |   100% täckning  |

Te
le

fo
n:

03
03

-
74

 8
9 

90

Älvängen

www.alefastighetsformedling.se  Älvängen 0303-74 80 55

Nu har vi även Nu har vi även 
kulglass!kulglass!

Älvängen • tel. 74 68 51

ALAFORS. Det var 
bäddat för en klang 
och jubelföreställning 
på Sjövallen i lördags.

Ahlafors premiär i 
division två mot Lärje-
Angered var värd ett 
bättre öde.

AIF förlorade med 
uddamålet.

Det var många som förbe-
redde sig på att ta en gläd-
jebägare efter premiären. 
Ahlafors tilldömdes en straff 
i matchens sista minut. Oav-
gjort hade varit som en seger 
med tanke på att motstån-
det var favorittyngda Lärje-
Angered, men Skånbergs 
stramare mirakelräddades.

Läs sid 25

Svensk klassisk massage,
Kinesiologi, Akuprestur. 

Trigger punktbehandling, 
m.m.

KROPPSVÅRD
Ale Torg
i Solotekets lokaler

Friskvårdsterapeut

Karen Barria
Tidsbokning

076-108 87 08

NÖDINGE. Det estetiska 
programmets tvåor i 
Ale gymnasium gav i 
förra veckan nio före-
ställningar av 100 kg 
kärlek från Gävle.

En tolkning av en 
före detta missbrukares 
livsöde, framförd med 
100 kg hjärta från varje 
ung artist.

Det var gripande, på 
gränsen till för mycket.

Livets allra mörkaste sidor 
visas upp i den Vakna-före-
ställning som estettvåorna 
presenterade i veckan. Publi-
ken får möta missbruk, våld, 
misshandel, utanförskap, 
mobbing, rädsla och tårar.

I normala fall hade kanske 
hälften i publiken velat lämna 
salongen, nedtyngda av den 
brutala verkligheten, men ak-
törerna spelade med så stort 
hjärta och buskapet var tyd-
ligt; vi har något att säga dig, 
sitt kvar. Och det gjorde vi.

Läs sid 30
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Smolk på 
premiärfesten

Upptäck populära Ale!
Välkommen på Bodagarna, lördag 5/5 kl 10–15 och söndag 6/5 kl 12-15 i Ale Gymnasium

På Bodagarna presenteras lägenheter, villor och radhus i populära Ale • Ta av mot Ale Torg / Nödinge från E45 • Mer info fi nns på www.ale.se

+

ÖPPNAR 2 MAJÖPPNAR 2 MAJ
II ÄLVÄNGEN! ÄLVÄNGEN!

Individuellt anpassade skoinlägg 
tillverkade efter avgjutning

Hålstensvägen 6 • www.inlaggsmakaren.se 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 KAMPANJ

59:-
Gäller 135-fi lm (24 & 36) och 

APS-fi lm (25 & 40)

Mellan 10/4 och 24/4 
kostar det bara

Vill du ha dubbla 
kopior kostar det 79:-

med

Tel 0303-74 60 76

5årsJubileumfest5årsJubileumfest
27/4 19.0027/4 19.00

Trubadur&Trubadur&
överraskningaröverraskningar

hela kvällen/nattenhela kvällen/natten
RING FÖR TIDSBOKNING

74 11 38
SALONG
TRASTEN

Storegårdsvägen 3 F

Bakom Pressbyrån, Nol

Efter lite mammaledighet är jag 
nu tillbaka på salongen

Gamla och givetvis nya kunder 

hälsas välkomna
Linda

Leg. Vet.
Elisabeth

Axén Krüger

Leg. Vet.
Maria

Nilsson

- Akutsjukvård -
Kirurgi - Medicin

0303-22 76 20

Försvunnen!

Han är beige, röd, vit 
tigerrandig och har gul 
refl exbricka med Agria

Har någon sett 
min katt ”Ville” som 
försvann i Alafors 

den 3/4?

Upphittaren eller bra 
information om ”Ville”
belönas 0708-93 63 25

Kaija

100 kilo hjjärta

Estettvåornas tolkning av en före detta missbrukares liv var gripande. Föreställningen "100 kg kärlek" gavs med 100 kg hjärta 
från varje ung artist. Fr v: Josefine Lindstrand, Åsa Ekborg, Amanda Steenari och Angelica Wahlbäck.

Älvängen
0303-74 92 30

Lördag 28 april
Fullt ös på scen

LIVE!LIVE!
På allas begäran!


