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Älvängen

www.alefastighetsformedling.se  Älvängen 0303-74 82 10

Både servering
& avhämtning

Välkommen på Välkommen på 

vårmarknad!vårmarknad!
Älvängen • tel. 74 68 51

Personbilar Personbilar 
Bussar • Lastbilar Bussar • Lastbilar 

0303-74 82 200303-74 82 20

i Alei Ale

GÖTEBORG. Johanna 
Lagerqvist, 18, från Ala-
fors ställer krav på Skol-
verket.

Hon och hennes klass-
kamrater vid Donnergym-
nasiet i Göteborg kräver 
att kunskapen om hiv 
måste spridas bättre i 
skolan.
I ett skolarbete kring hur kunskapen 
om aids/hiv sprids i och utanför Sve-
rige väckt starkt engagemang.

– Uppfattningen är att inga "van-
liga" människor får hiv, berättar 
Johanna Lagerqvist.

Den allt sämre kunskapen om den 
dödliga sjukdomen är ett allvarligt 
hot.

Läs 10

Johanna Lagerqvist i Ala-
fors, är engagerad i aids.

Kräver hiv-
undervisning 
i skolan

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

51% av Aleborna tror sig använda järnvägen 
i större utsträckning när dubbelspåret och 
 pendeltågsstationerna är klara. Hurra för miljön!

K-RIDCENTER
- En ridskola för vuxna med högsta krav på kvalitet

Tisdag 29/4 startar vi en 

NNybörjargruppybörjargrupp
Tisdagar kl 17.45 - 18.45

Pris 500:- för 5 gånger.

BÖRJA RIDA?BÖRJA RIDA?

Kattleberg, Älvängen | Tel 0705-18 17 77, www.k-ridcenter.se

Göran Johansson invigde
– Alemässan ser nya möjligheter i Ale Arena
BOHUS. – Grattis till en 
riktig mässa och grattis 
till en fantastisk bandy-
hall. Nu gör ni snart skäl 
för att kalla er en stark 
del av Göteborg, skojade 
Göran Johansson i sitt 
invigningstal.

Stämningen var hög 
när Göteborgs starke 
man knöt ett gemen-
samt rep tillsammans 
med Ales kommunalråd, 
Jarl Karlsson (s) och 
förklarade Alemässan 
2008 för invigd.

120 utställare, arbetskamrater, 
vänner och nära fanns på plats 
när den första mässan öppna-
de i Ale Arena – bandyhuset på 
Jennylund.

Den första dagen räknade 
in de första 300 gästerna, men 
den stora folkstormen förvän-
tas komma på lördag.

Läs sid 14-15

Vi blir Din bäste 
väns bäste vän!

Ledetv 3, Alafors (Gamla Polishuset) • Tel 0303-74 26 80

Tack för ett fantastiskt 
välkomnande!

Vem har Ales finaste veteranbil?
Besökarna på Älvängens vårmarknad 

söndag 27 april röstar om du ställer ut!
Anmäl din bil till 

Niclas Hardesjö, 0303-74 61 79

Två kommunalråd knöt än starkare band mellan sig när Alemässan 2008 invigdes i Ale Arena. Göteborgs starke man, Göran 
Johansson (s), var stolt över uppdraget liksom kommunstyrelsens ordförande i Ale, Jarl Karlsson (s). Det var en stor dag.
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