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Älvängen

www.alefastighetsformedling.se  Älvängen 0303-74 82 10

Både servering
& avhämtning

Alla Hjärtans Alla Hjärtans 

torsdag 14/2torsdag 14/2
Älvängen • tel. 74 68 51

GÖTEBORG. Anna Den-
nerbro, Mikaela Blomgren 
och Sandra Karlsson.

Tre vanliga tjejer från 
Älvängen.

Fast på väg in i världs-
eliten som teamåkare på 
skridsko.
Ungdomar är lata och sitter mest 
framför datorn om de inte skickar sms 
från mobiltelefonen. Dagens fördomar 
passar dåligt in på skridskotrion från 
Älvängen som lokaltidningen träffade 
i en av Göteborgs skridskohallar.

– Vi tränar mellan fyra till sex 
gånger i veckan. Ofta sena kvällar, 
men det gör inget eftersom det här är 
det roligaste som finns, säger Sandra 
Karlsson, 19.

För två veckor sedan kom de trea i 
en internationell stortävling i Prag och 
i mars väntar VM i Frankrike.

Läs 16-17

Mikaela Blomgren, Anna 
Dennerbro och Sandra 
Karlsson.     Foto: Allan Karlsson 5
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i Alei Ale

Rakt in i 
världseliten

0303-74 94 88
Älvängen, mittemot Netto

Älskar Du 
en vacker kvinna?

Med blommor Du hennes 
hjärta kan vinna!

Alla Hjärtans Dag 
torsdag 14 februari

Välkomna!

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

5% i Ale är negativa till utbyggnaden av vägen 
och järnvägen. Vi vill gärna att det blir färre. 
Välkommen in på:

Fabriksförsäljning av Resårmadrasser!Fabriksförsäljning av Resårmadrasser!

Lödöse Skeppsbyggaregatan 10 parallellt med 45:an 0520-66 08 50

100% RENT LIN
100% ÄKTA TAGEL
100% REN BOMULL
100% REN ULL

Naturmaterial för din hälsa och välbefi nnande

Massivt trä och 
kraftiga spiralfjädrar

Älvängen utvecklas till småstad
– Utställning ska inspirera övriga samhället
ÄLVÄNGEN. Älvängen 
ska utvecklas från 
förort till småstad fram 
till år 2020.

Det är huvudidén 
bakom den framtidsbild 
som Ale kommun nu 
presenterar i en utställ-
ning på Älvängens dag-
central och på medbor-
garkontoret i Nödinge.
Utställningen är ett förfinat re-
sultat av det förslag som stads-
arkitekt, Måns Werner, pre-
senterade på höstens ortsut-
vecklingsmöte i Älvängen.

– Utgångspunkten har varit 
att ta vara på Västtrafiks beslut 
att anlägga ett resecentrum i 
Älvängen. Grundidén är att 
anlägga ett torg i anslutning 
till pendelstationen. Här kan 
vi koncentrera handel, offent-
lig service och bostäder i något 
som påminner om en stadskär-
na, säger Måns Werner.

Läs sid 14-15

ÄLVÄNGEN, ÅKAREVÄGEN 

Vi bygger om för att 
det ska bli lättare för dig.

Ursäkta röran!

Stadsarkitekt, Måns Werner och kommunalråd Jarl Karlsson (s) presenterade i torsdags den framtidsbild som en omfattande 
strukturstudie över Älvängens centrum resulterat i. Allt material finns tillgängligt i en utställning i Älvängens dagcentral och 
på medborgarkontoret i Nödinge från och med måndag.         Foto: Allan Karlsson

Nödingevägen 2 • Tel: 0303-960 96 • www.battrebil.se

Aukt. återförsäljare & service

Bilverkstad

Fri lånebil

Bilar, nya & begagnade

4-hjulsinställning

Däckverkstad
Varmt välkomnaRäntefri avbetalning av service


