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ALAFORS. Ahlafors 
IF fick vänta till den 
tionde omgången 
innan första segern 
kom.

Då kom den med 
besked.

Gunnilse fick lämna 
Sjövallen med 5-0 i 
baken.

Det jublades och firades likt en 
serieseger på Sjövallen i lördags. 
Klubbens första seger i division två 
var ett faktum.

– Det här betyder så oerhört 
mycket för killarna, ledarna, styrel-
sen och alla runt Ahlafors IF. Det är 
en enorm lättnad och idag var det 
proppen ur, sa tränare Marco Lajsic 
jublande glad efter slutsignalen.

I onsdags mötte AIF Oddevold 
borta....

Läs sid 32

Abdoulie Jeng är äntligen 
skadefri och i kanonform.

Första segern 
för Ahlafors IF

För ett mot
ALAFORS. För eller 
emot?.

I Alvhem är de flesta 
för ett mot – ett trafik-
mot på nya E45.

– Det är a och o för 
samhällets framtid, 
säger ICA-handlare, 
Benny Mortensen.

Blir det ingen direkt avfart i 
anslutning till Alvhem när Eu-
ropaväg 45 byggs om kommer 
handeln och näringslivet få 
svårt att överleva.

– Framför allt går det inte att 
utveckla handeln. Man lägger 
en död hand över orten om 
man inte kan komma av och 
på vägen utan omvägar, säger 
Mortensen som överlämna-
de 528 namnunderskrifter till 
kommunfullmäktiges ordfö-
rande, Inga-Lill Andersson (s), 
innan måndagens sammanträ-
de.

Den politiska majoriteten 
har ställt sig bakom Vägverkets 
förslag om ett mot i Grönnäs, 
men fortfarande utreds ett al-
ternativ vid Tingberg (norr om 
Alvhem) där en pendeltågsta-
tion ska byggas.

Läs sid 3

En samlad protest genomfördes utanför Medborgarhuset i Ledet innan kommunfullmäktiges ledamöter samlades för junimötet 
i måndagskväll. 528 namnunderskrifter överlämnades. Byborna kräver att Ale kommun förordar ett trafikmot i Alvhem istäl-
let för Grönnäs. Dessutom vill de att skolan återfår sin gamla roll.
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VallbyVallby
Byggvaror

Vi önskar alla
våra kunder en
trevlig sommar

Mittemot Statoil i Lödöse
Tel. 0520-66 18 80

Öppet som vanligt
utom lördag den 7/7, 
14/7, 21/7 och 28/7

Vi önskar alla
våra kunder en
trevlig sommar

vid gamla Klädmarknaden, Lödöse

Tel 0520–660075

AB GULDSKON
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30-50%
BILLIGA CROCS-KOPIOR

+
Hålstensvägen 6, Älvängen • www.inlaggsmakaren.se

Boka tid för besökBoka tid för besök

0303-74 61 470303-74 61 47

Ge dina fötter semester!
Jag harJag har

ÖPPET HELA SOMMAREN!

God service – korta leveranstider – personligt bemötande

REA
– Din barnklädesaffär i Älvängen –

Älvängen, 0303-74 92 75   |   Alingsås, 0322-63 35 55  |  www.rackarungar.comVästra g 73, Tel/fax: 0303-172 90, www.kungalvsfi skeojakt.se  Välkommen!
Göran & Rikard

Bra torskfi ske! Mycket makrill!
Laxen är på väg upp!

Tips & råd 

för semester-

fi sket

TA MED BARNEN! Vi hjälper er att välja
rätt utrustning utifrån ålder och inriktning.

Havsfi ske - haspel -spinn - fl ug - metspön  i alla prisklasser

JÄGARE: Köpa nytt el byta vapen - Licenstiderna ökar snabbt!
Luftgevär, soft airgun, fritidskläder m.m.

TASTY jeans

Ted Nicol

almia

Systrarnas
Gardin & Mode

Tel 0303–22 95 89 

30-50%
start tisd 26/6 kl 11.00

 Nödingev 6 • Tel 0303–22 95 89 (mittemot bussc., Nödinge C)
MÅN STÄNGT, TIS–FRE 10–18, LÖR 10–13

Kvalitets-
varor

0303-749220 • www.thunbergs.com

SOMMARSOMMAR

RREA
Start 29/6

(Stänger för säsongen 14/7)

LE KOMMUNA

Bokbussen tar 
semester!

25/6-12/8 kör inte 
bokbussen.

Glad sommar!


