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Älvängen

www.alefastighetsformedling.se  Älvängen 0303-74 80 55

Välkomna!Välkomna!
Månd-Fred 9-18, Månd-Fred 9-18, 

Lörd 8.30-14Lörd 8.30-14
Älvängen • tel. 74 68 51

ÄLVÄNGEN. Att tjejer 
gillar att styla håret 
är inte ovanligt, men 
att de gör samma sak 
med bilen visste få.
Ja, nu pratar vi inte om gemene 
tjej, utan om Elisabeth Karlsson, 
Lobella Barker och Beatha Kjess-
ler som till och med tävlar i bilsty-
ling. Inget lämnas åt slumpen när 
bilen görs iordning. Styling sker 
såväl på insidan som utsidan.

Alekuriren har träffat tjejtrion 
hos Knutssons verkstad i Älvängen.

Läs sid 24

Ingen vanlig Saab, bilen på 
bilden är stylad.

Bilstyling – 
typiskt tjejer!

Elvis slog alla rekord

Det var 30 år sedan Elvis inte bara lämnade scenen utan även livet för gott. Innan dess hann världens mest sålda artist med 
väldigt väldigt mycket. Det påmindes publiken om i Furulundsparken i lördags, då arrangemanget Elvis alive slog alla tidigare 
rekord. Publiksiffran noterades till 1219 personer. Samtliga artister vann publikens förtjusning och gospelkören Blue'n joy med 
Christer Henriksson i spetsen fick ägna en stor del av kvällen åt att signera skivor.

Foto: Allan Karlsson
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vid gamla Klädmarknaden, Lödöse Tel 0520–660075

AB GULDSKON

BILLIGA SKOR
REA 20-50%

PÅ ALLT
BILLIGA CROCS KOPIOR

Ät dig sund - inte rund

www.mimosa.nu www.vima.nu 

Bettan
ALVHEM

0303-33 63 35

Linda
LILLA EDET

0704-64 17 99

Roland
TROLLHÄTTAN
0706-85 79 26

GGå ner i vikt är lätt – upp till 5 kg på en vecka.å ner i vikt är lätt – upp till 5 kg på en vecka.
Konsten är att inte gå upp igen.Konsten är att inte gå upp igen.
Info och rådgivning om vikt, kost, motion och hInfo och rådgivning om vikt, kost, motion och hälsa.älsa.

Nu har vi öppet som
vanligt.

Månd-Fred 9-18, Lörd 8.30-14
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Välkommen till

Ungdomsturnering för
fl ickor och pojkar 7-12 år

Servering och 
nybyggd bangolf!

lördag & söndag 25-26 augusti
kl 08.00-18.00

Tel 0303-74 51 11
Ring!

Tel 0303-74 51 11
Ring!
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www.zackrissons.se

NOLDAGENNOLDAGEN
Lördag 1/9 Kl 09.00 Nolängen

14.30 Derby P-93
Nol - Nödinge

- Café -
- Sargfotboll -
- Hoppborg -

- Fotboll hela dagen -

Välkomna!

Ales egen showman, Robert 
Thore Andersson, hade äran 
att agera finalartist. Ett upp-
drag som han fullbordade på 
bästa sätt.

Uncle Jam var det inte 
många som hade hört tidi-
gare, men Göteborgsbandets 
sätt att framföra Elvis musik 
vann fansens stora beund-
ran.

Personbilar Personbilar 
Bussar • Lastbilar Bussar • Lastbilar 

0303-74 82 200303-74 82 20
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