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Älvängen

www.alefastighetsformedling.se  Älvängen 0303-74 80 55

Sugen på Sugen på 
något gott?något gott?

Älvängen • tel. 74 68 51

SURTE. Partierna var 
överens.

Tekniska nämnden 
var enig.

Ändå blir det ingen ny 
brandstation i Surte.
Till och med Tekniska nämndens ord-
förande, Willy Kölborg, är besviken 
trots att han tillhör maktens parti.
– Ja, det är klart att jag känner för 
brandmännen och eftersom det 
fanns en sådan enighet runt försla-
get så trodde jag att det skulle gå 
igenom, säger han.
När budgeten skulle tas saknades 
dock pengar till alla önskade inves-
teringar. I budgetberedningen som 
följde fanns det inte utrymme för 
någon ny brandstation i Surte. 
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Willy Kölborg (s), Tekniska 
nämndens ordförande.

Ingen ny brand-
station i Surte

Personbilar Personbilar 
Bussar • Lastbilar Bussar • Lastbilar 

0303-74 82 200303-74 82 20

i Alei Ale

• Utgångspris 250 000:-
• 4 rok, Boyta 110 kvm
• Avgift 5.307:-/mån inkl. 
 vatten, exkl. värme och el.
• Adress: Stallvägen 78
• Visas tor 11/10

Mycket fräscht nyrenoverat bostadsrätts-
radhus - stor nybyggd altan - Barnvänligt 
omtyckt bostadsområde
Här är bara att fl ytta in!
Ring för visningstid. 
Webbnr: 5251-20228, tel 0520-18144Lilla Edet 0520-181 44 • www.fastighetsbyran.se

LILLA EDET -  STRÖM

Älvvägen 13, Älvängen • 0303-33 82 45 • 0707-83 99 99

CTC EcoEl och CTC EcoAir 107 
standardinstallation

(inkl moms)
ffrånrån 92 500:-92 500:-
InstalleratInstallerat
och klart!och klart!

Inget snackInget snack
om saken!om saken!

Vi valde marknadsledarenVi valde marknadsledaren
på luft/vattenvärmepump.på luft/vattenvärmepump.

– Skandinaviens snabbaste ponny finns i Nödinge– Skandinaviens snabbaste ponny finns i Nödinge

Malin i guldsadelMalin i guldsadel
NÖDINGE. Sveriges snab-
baste ponny finns i 
Nödinge.

I sadeln på Rivers Pride 
sitter Malin Månsby 
Svedberg, 13 år.

Under året som har 
gått har de vunnit alla 
lopp utom ett.

De är näst intill oslagbara. Ändå 
har de bara hängt ihop i ett 
knappt år. Familjen Svedberg 
fick ta över Rivers Pride, då rid-
skolan där hon bott stängde. Få 
visste då om hennes kvaliteter 
och tillsammans med jockeyn, 
Malin Månsby Svedberg, ut-
vecklades hon snabbt till en 
Turbo-ponny.

Alekuriren fick träffa duon 
som i år vunnit SM, Derbyt i 
ponnygalopp och Skandinavis-
ka mästerskapen. Av alla årets 
framgångar rankar hon SM 
högst.

– Det var roligast att vinna 
eftersom det var väldigt drama-
tiskt innan start, berättar Malin 
Månsby Svedberg.
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Malin Månsby Svedberg har tillsammans med ponnyn Rivers Pride vunnit alla lopp utom ett i år. Bland meriterna finns SM, 
Derbyt i ponnygalopp och inte minst Skandinaviska mästerskapen som avgjordes i Aalborg.    Foto: Allan Karlsson

0303-74 91 910303-74 91 91
Postvägen 2, 446 32 Älvängen

Fler än 70 företag är anslutna i Ale!

Ännu Fler Privatpersoner!!

Lokal säkerhet

Varvet, Lödöse 0520-661 800 • Öppet Vard 16-19, Lörd 11-15

SNART...SNART...
halloween

Specialbutiken förSpecialbutiken för 
maskerad. Välj mellanmaskerad. Välj mellan 
hundratals olika kläderhundratals olika kläder 

och accessoarer!och accessoarer!

Trött på dina
gamla skivor?

Låna en ny på biblioteket


