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Älvängen

www.alefastighetsformedling.se  Älvängen 0303-74 80 55

BALLONGLÖRDAGBALLONGLÖRDAG
29 september!29 september!

Kaffe & Smörgås 35:-Kaffe & Smörgås 35:-
Älvängen • tel. 74 68 51

HÅLANDA. Det har varit 
många turer om försko-
lan i Hålanda.

I söndags kunde inget 
– inte ens regnet stoppa 
en nyinvigning.

Barnkullens förskola 
är ett föräldrakoopera-
tiv som står stadigt på 
jorden.

– Engagemanget är fantastiskt och vi 
är så glada att barnen kan få gå kvar 
i Hålanda, säger Madeleine Thill-
man, ordförande i Hålanda förskola 
som nu är en ekonomisk förening.
Barn- och ungdomsnämndens ordfö-
rande Eje Engstrand fanns på plats 
och lyckönskade.

Läs 12

I söndags invigdes Hålan-
das kooperativa förskola.

Förskola invigd  
i Hålanda

Personbilar Personbilar 
Bussar • Lastbilar Bussar • Lastbilar 

0303-74 82 200303-74 82 20

i Alei Ale

ALAFORS. Hårdrocksäls-
karna får gnugga ögonen 
i veckan.

Nu sätter familjen 
Tjusling upp affischerna 
om superkonserten i Med-
borgarhuset, Ledet.

Hetaste namnet är 
Freak Kitchen som turne-
rar långt utanför Sveriges 
gränser.

Familjen Tjusling i Alafors 
fullkomligt dyrkar hårdrock.
Lördag 20 oktober skriver de 
hårdrockshistoria i Ale, då de 
på egen hand lockar etablera-
de artister till kommunen.

– Det känns jättekul att 
kunna göra något för de ung-
domar, och även vuxna, som 
gillar hårdrock. Det är väldigt 
sällsynt med konserter lokalt. 
Vill vi se något brukar vi få 
åka åtminstone till Göteborg, 
säger Sofie Tjusling.

Förutom Freak Kitchen 
kommer också ett par ung-
domsband att spela samt Just 
as Priest – ett gäng vuxna grab-
bar som vägrat släppa idolerna 
i Judas Priest.

Biljetterna är begränsade 
till 350 stycken och kommer 
bara att säljas i förköp. Ingen 
åldersgräns föreligger, då ar-
rangemanget dessutom är helt 
drogfritt.

Läs sid 30

2-stjälks
Brudorkidé

99:-99:-99:-
Jätte
Begonia (Svenskodlad)

2929 505029 50
/st

Rosenglöd
calandiva

2266 505026 50
/st

Midi

Cyklamen tjocka goa

2 st för 35:-
1199 505019 50

/st

2 st för 50:-

2 st för 50:-

Erbjudanderna gäller 
24/9 - 6/10 eller så 
långt lagret räcker

Kanonfi n Ljung 1199 505019 50
/st10 st för 190:-

Göteborgsvägen (bredvid posten) • Tel 0303-74 90 30

/st

Välkomna önskar Kerstin med personal

Fler kunder kräver mer personal.
Nu har vi blivit fler på
Fastighetsbyrån i Ale.

Efter att ha gjort allt fler affärer under de senaste åren, 
har vi nu rekryterat ytterligare 2 medarbetare till kontoret.
Kom gärna och hälsa på oss. Eller läs mer på
fastighetsbyran.se/ale

Älvängen 0303-74 62 50  
www.fastighetsbyran.se

0303-749220 • www.thunbergs.com

Hösten är här, välkomna hit!Hösten är här, välkomna hit!

HöstRea!

Höstfi nt i kruka fr. 19:- Trädgårdshortensia 225:-
Ginnala lönn 110:- Höstsyren 125:- Kärleksört fr. 29:-

ROSOR, FRUKTTRÄD 20%
Utvalda Perenner träd/buskar 50%

+
Hålstensvägen 6, Älvängen • www.inlaggsmakaren.se • 0303-74 61 47

Dina fötter är unika!
HANDGJORDA INLÄGG

hjälper dina fötter

Ballonglördagen ÖPPET HUS 10-13!

Per Karlsson, ortopedskotekniker med 13 års erfarenhet

EFTER
AV-

GJUTNING!

Nu åker affischerna upp. Drömmen har gått i uppfyllelse. Familjen Tjusling i Alafors med mamma Sofie i spetsen har genom 
privata kontakter lyckats få populära hårdrocksbandet Freak Kitchen att teckna sig för en spelning i Ale. 

Tjusigt, Tjusling!
Fixar hårdrockskonsert med tunga namnFixar hårdrockskonsert med tunga namn


