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NÖDINGE. Alemässan 
2008, 17-19 april, blir ett 
megaarrangemang.

Fyra mässor under 
samma tak.

Det är möjligt eftersom 
Alemässan i år flyttar in i 
Bandyhuset.
Tre upplagor i Ale gymnasium fick 
räcka. Nu är det dags att koppla nya 
grepp. Därför flyttar Alemässan in 
i Bandyhuset i mitten på april. Till-
sammans med Ale-Surte BK ska fyra 
mässor arrangeras under samma tak.

Alemässan 2008 innehåller 
Näringslivsmässa, Bomässa, Motor-
mässa och Föreningsmässa.

– Utrymmet är sex gånger så stort 
som i Ale gymnasium så vi har alla möj-
ligheter att göra något helt unikt. Till-
sammans kommer dessa fyra olika 
delar bli en stark publikattraktion, 
säger näringslivschef Jerry Brattå-
sen.

Läs 8

Alemässan 2008 planeras 
för fullt.

Alemässan flyttar 
till Bandyhuset

Ale-Surte Bandyklubb har på ideell basis byggt ett bandyhus på rekordtid. Klubbens drömprojekt var i mångas ögon det stol-
taste mänskligheten skådat. Allt utom finansieringen har varit värt allt beröm i världen. När det gäller ekonomi har det brus-
tit inte bara i frågan om bandyhuset, utan här dyker nästa svåra kapitel upp. Två av kommunens ismaskiner är utan godkän-
nande av ägaren sålda. Denna händelse vägrar någon att ta ansvar för. Säljaren heter Malte Månsson AB som menar att ma-
skinerna lämnades till honom som dellikvid för en ny anpassad för inomhusbruk. Den anser emellertid inte Ale-Surte att man 
har beställt, men samtidigt kan klubben inte svara för hur de hade tänkt spola is utan ismaskin.

Ale kommun köper bandyhuset
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NÖDINGE. Ale-Surte 
Bandyklubb och Ale 
kommun är överens om 
affären.

Ale kommun köper 
bandyhuset för 17,2 
Mkr.

Beslutet är förankrat 
hos majoriteten av full-
mäktiges ledamöter.

Först måndag 28 januari tas 
det formella beslutet av Ale 
kommunfullmäktige. Fram-
kommer inget nytt ska parter-
na nu vara överens om såväl 
köpavtal som skötselavtal.

– Skönt, när det här är löst 
ska jag aldrig mer ta ordet 
bandyhus i min mun, säger 
kommunalråd Jan Skog (m) 
som tycker hela affären är en 
sorglig historia.

Läs sid 2, 4 och 7
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96% av Aleborna känner till den planerade 
utbyggnaden av E45. 
Men vet du vad som händer just nu?

”Ting i andra hand”

Smyrnakyrkan Göteborgsv. 95, Älvängen • Tel 0303-746180

Vi öppnar igen 
lördag 26 januari!
 Inlämningen öppen tisdagar 18-20

Butiken är öppen lördagar 10-13

Läsk/kaffe/te
+

Kärleksmums
eller

Fralla
eller

Toast

15:-Öppet
Mån-tors 9-17

fre 9-18, lör 10-15 Gäller hela vecka 4

PREMIÄR 21 JANUARI!
Skepplanda Albotorget

REA
30-50%

Din barnklädesaffär i Älvängen
Göteborgsv 68, Älvängen, 0303-74 92 75

Norra Strömg 24, Alingsås, 0322-63 35 55  |  www.rackarungar.com

INLÄGG
+

Hålstensvägen 6, Älvängen • www.inlaggsmakaren.se

Ont i fötterna, knäna, ryggen?

Gör det roligare och lättare att vara aktiv!
Boka din tid på 0303-74 61 47

TRÄNINGS-

DAX

Bragdguldet i Ytterby cup!

Lördag 2 februari är 

Fred och hans hjältar

tillbaka!

0303-74 92 30

Nöje

– Parterna överens om skötselavtal och köpeavtal


