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Älvängen

www.alefastighetsformedling.se  Älvängen 0303-74 82 10

Både servering
& avhämtning

semlEDAGEN!semlEDAGEN!

Tisdag 5 febRUARI
Tisdag 5 febRUARI

Älvängen • tel. 74 68 51

NÖDINGE. Fati Maro-
ufi är ny chef för Arbets-
förmedlingen i Ale/Lilla 
Edet.

– Jag kommer till en 
bra verksamhet, men 
som säkert kan bli ännu 
bättre, säger hon.

I grunden är det en sjuksköterska som 
har tagit över rodret för Arbetsför-
medlingen i Ale och Lilla Edet. Utbild-
ningen från Iran blev något helt annat 
när hon kom till Sverige. Hon sadlade 
nämligen om och utbildade sig till 
socionom.

Närmast kommer Fati från en tjänst 
som kontorschef för Arbetsförmed-
lingen i Gamlestaden.

Jag ville gå vidare, säger hon.

Läs 11

Fati Maroufi är ny chef för 
Arbetsförmedlingen i Ale. 5

Personbilar Personbilar 
Bussar • Lastbilar Bussar • Lastbilar 

0303-74 82 200303-74 82 20

i Alei Ale

Söndagsöppet 11–15

Vi vill göra BilLivet enklare!

Verkstäder:

Bilverkstan i Kareby, 
0303-23 20 10
MM Bilservice, 
0303-144 24 Filareg. 1 Kungälv 0303-20 68 90

Fyra mässor under ett tak

17-19 april Ale Arena 
(Bandyhuset i Bohus)

För vidare information, kontakta oss på Ale mässkansli. 

Telefon 0704-320 766 Catharina Jentzell
Telefon 0704-320 767 Therese Olaisson
E-post alemassan@ale.se alt telefax 
0303-330 922

Utställare!!
Håll ögonen öppna...
...inbjudan är på väg!

Näringslivsmässa  |  Bomässa
Motormässa  |  Föreningsmässa

Ale kommuns näringsbolag alemässan08

Vinterskönhet
aldrig mer fnasig hud...

Biolines Primaluce peelar bort orenheter 
och gör din hud ren, fräsch och mjuk.

Prova-på-erbjudande 30 min.

Nu195:-
Komplett exfolierings-kit

(Rengöringsgelé, ansiktsvatten, 24H-Chreme)

Nu798:- Ord.pris 
1097:-Tidsbeställning 0303-74 96 85,Tidsbeställning 0303-74 96 85, 

0739–74 66 85 • Göteborgsv. 800739–74 66 85 • Göteborgsv. 80 
Älvängen (bakom Garn & Textil)Älvängen (bakom Garn & Textil)

Gäller under under februari i månGäller under under februari i mån 
av tid och så långt lagret räcker.av tid och så långt lagret räcker.

www.banavag.se

BA N AVÄG I  VÄ ST |  G Ö T E B O R G  –  T R O L L H Ä T T A N

64% i Ale vet vart de ska vända sig om de vill 
ha information om väg- och järnvägsbygget.
Här är ett tips till resten:

15 år och matchhjälte
NÖDINGE. – Jag minns 
bara att jag blev väldigt 
glad.

Så beskriver Jenni 
Tikkanen, 15, sitt första 
mål i Surtes innebandy-
tröja.

Det andra kommer 
hon inte ihåg, men det 
gör hemmapubliken – 
målet avgjorde dramat 
mot Älvstranden.
Surte IS innebandydamer 
ångar vidare i division ett 
södra. De jagar sin bästa pla-
cering sedan avancemang-
et till näst högsta serien. De 
gör det dessutom på sitt eget 
sätt – genom att släppa fram 
unga talanger, en efter en. Se-
naste succén stavas Jenni Tik-
kanen, 15. Stor matchvinna-
re när Surte gick från 5-4 till 
seger 6-5.

– Surte IS fortsätter fostra unga elitspelarertsätter fostra unga elitspelare

Jenni Tikkanen, senaste stjärnskottet i Surte IS, var inte bara omutlig i försvarsarbetet utan också stor matchvinnare med 
två avgörande mål i tredje perioden.

Foto: Allan Karlsson

Posten Nödinge

VIKTIGT!
Den 30/1 hade vi inbrott i 
brevlådan på Ale Torg. (Brevbärarkontoret)

Var uppmärksam om du har 
lämnat post i lådan denna dag.

Nu har Fati 
tagit över


