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ALLA DAGAR 8-22  • ICA Kvantum Ale Torg, Nödinge • Tel 0303-97500
 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, sjukdom eller leverantörsförseningar. Priserna gäller 24-30/9 2007.

Gå, lunka eller spring på 
elljusspåret, Dammekärr Nödinge

KVANTUMserien

Fredag 12.30-15.30 träffar ni Hanna, dietist  
och Ann-Sofi e, hälsopedagog, från Friska tag 
igen. 

Torsdag & fredag: Kerstin träffar du som 
vanligt torsdag och fredag. Välkommen att 
smaka och fråga gärna Kerstin om matlagning.

Välkomna in! hälsar Marianne och alla medarbetare

”Ruset”
”Varvet”
”Kvarten”
”Lunken”
Det fi nns något för alla!

Läs mer i vårt fl ygblad eller på 
www.alehof.se

Prova på Lunken!
3,4 km GÅ eller LUNKA

Din nummerlapp 

kan efter varje 

deltävling bytas 

mot 1 kg bananer 

hos ICA Kvantum, 

Ale Torg.

Youghurtglass 1,1 liter

19:95
Jmf pris  9,06kr/liter • Ord. pris 33,95/st
Jordgubb, vanilj, choklad.

OK Ale hof tillsammans 
med ICA Kvantum

Missa inte! Vårt fl ygblad med massor av 
fi na erbjudanden, recept och inspiration.

2 för

Nygrillad kyckling

29:95/st
Ca 1,1 kg råvikt • Guldfågeln

ENKELT & GOTT 

FRÅN

DELIKATESSEN

Kerstin

på   ICA Kvantum

NYTTIG!
   NYTTIG!

GOD! GOD! 

KRÄMIG!
KRÄMIG!

Älvängen - Tel: 0303-74 80 55

För ytterligare info: www.alefast.se

SKEPPLANDA, BARNVÄNLIGT
Öppen visning söndag 23/9 12-13 Slåttervägen 3. 6 rum och kök i bra skick. Garage. 
Gångavstånd till skolor, affär, tandläkare, vårdcentral och simhall. Barnvänligt, ostört. 
Ingen genomfartstrafi k, gränsande till grönområde. Direktbuss till Göteborg.
Begärt pris 1 415 000 kr. Visningsdagen tel 0705-414186

Ulf Grolander vann tillsammans med Peter Vidahl KM i lördags.

Grolander vann KM
ROMELANDA. Ulf Grolander, 43, från 
Nödinge, vann KM som Älvbygdens 
Motorklubb arrangerade förra lörda-
gen.

Bara sju ekipage kom till start och 
tävlingen avgjordes över två varv.

– Det var kul att det gick att 
genomföra, konstaterade klubbmäs-
taren som körde snabbare ju längre 
dagen gick.

Regnet öste ner under fredagskvällen och tviv-
larna var många inför lördagens KM. Under 
natten till tävlingsdagen upphörde regnet och 
i grusgropen strax utanför Romelanda kunde 
ÄMK lägga ut banan på drygt 2,3 km. Lagom 
till första start tittade solen fram, men alla 

orosmoln var långt ifrån borta.
– Nä, det kan vara lurigt att köra med så 

blandad väderlek. Banan blir väldigt hal och 
det gäller att hålla i ratten, säger Ulf Grolan-
der som var snabbast under båda varven.

Han vann tillsammans med Peter Vidahl 
som ersatte Grolanders normala vapendraga-
re, Andreas Odenman. Tvåa i KM blev Mats 
Johansson.

Annars har det varit tämligen magert med 
framgångar för Team Grolander i år. Han  
väntar ivrigt på en ny bakaxel som han hoppas 
ska ge bättre förutsättningar i kommande täv-
lingar.

Efter KM fick sponsorer, vänner och bekan-
ta möjlighet att åka med förarna på en hisnan-
de demonstrationsrunda.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Sport


