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ÄLVÄNGEN. Älvängens 
Folkets Hus fyller i 
år 75 år, men jubileet 
dröjer.

Först i januari nästa 
år slås det på stora 
trumman.

– Vi fick inte in det i 
programmet 2007. Det 
är en upptagen lokal vi 
pratar om, säger fol-
ketshusföreståndare, 
Willy Kölborg.

1932 byggdes Älvängens Fol-
kets Hus och fylldes snabbt 
med allehanda verksamhet. 
Folkets Hus var bland annat 
länge en populär biosalong 
för ortsborna. Engagemanget 
ebbade senare ut och i slutet 
av 70-talet var huset mer eller 
mindre fallfärdigt. Det togs 
beslut om renovering.

1982 samlade Folkets Hus 
och många ideella ortsbor 
samt lokala byggföretag kraft 
till att genomföra en omfat-
tande renovering,

– Idag får du vara ute i god 
tid om du vill ha tillträde till 
lokalen. Den är uthyrd nästan 
jämnt. Det är både allmän-
heten och föreningslivet som 
har upptäckt fördelarna med 
Älvängens Folkets Hus, så det 
är klart att vi ska fira 75-årsda-
gen, säger Willy Kölborg.

Det kommer att ske i janu-
ari 2008 med ett program för 
alla åldrar.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ 

Älvängens Folkets Hus 75 år

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.

Välkomna in! hälsar Marianne och alla medarbetare

på   ICA Kvantum

Alla Helgonaskinka

16:90/hg
Jacobsdahl

INFÖR ALLA HELGONS DAG

I MANUELLA DELIKATESSDISKEN:

halloweenforsaljning 
på Ica Kvantum hela veckan!

Matlagning
/Vispgrädde 5dl

2 för25:-
Skånemejerier

Ekobonden 
bjuder bland 

annat på 
nygräddade 
ekologiska 

våffl or.

har

Vill du veta mer 
om det osynliga 
goda?
Vi får besök av 
en ekobonde
torsdag 
fredag kl 11-19
Välkommen!

Öppettider, Ale: Vard 10-19 Lör 10-15 Sön 11-15 Olskroken: Vard 10-18.30 Lör 10-16 Sön 11-15

Ale
ALE TORG 7

Tel 0303-22 99 10

Olskroken
REDBERGSV. 11

Tel. 031-19 12 20

Halloween
Kläder,

pyjamasar
och accessoarer

för barn

Älvängens Folkets Hus firar 75 år i år, men firandet dröjer till januari.


