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HELGEN?HELGEN?

EN SMÖRGÅSTÅRTA!
EN SMÖRGÅSTÅRTA!

Älvängen • tel. 74 68 51

Nr 31  |   vecka 38  |  2008  |  År 13  |  100% täckning  |

Agneta Gustavsson.

Äntligen dags 
för Älvkultur
ALVHEM. Konstnärer 
i Göta älvdalen håller 
öppet hus.

Älvkultur är en annor-
lunda form av konstut-
ställning.

Agneta Gustavsson från Båljen i 
Hålanda medverkar för första gången 
i konstvandringen Älvkultur som 
arrangeras till helgen.

Läs sid 21

LEDIG LEDIG 
ANNONSPLATS!ANNONSPLATS!

Intresserad?
0303- 74 99 40

Hålstensvägen 6, Älvängen • www.inlaggsmakaren.se • 0303-74 61 47
+

Låt inte fötterna hindra dig från ett liv i rörelse!

Handgjorda skoinlägg för alla aktiviteter.

Alltid gratis undersökning
- ring innan besök!

Dags att bli aktiv!
Låt inte fötterna hindra dig från ett liv i rörelse!

Handgjorda skoinlägg för alla aktiviteter.

Alltid gratis undersökning
- ring innan besök!

Dags att bli aktiv!

För ett hälsosammare liv

Var med och sätt Ale i rörelse
Du blir piggare, mår bättre och har chans att vinna.

Hösten känns lättare om du ger dig själv frisk luft och rörelse. 
Det krävs inte mycket för att få positiva effekter och tänk på att det aldrig 
är för sent att börja! 

30 minuter om dagen för vuxna och 60 minuter för barn. Ett kryss på 
aktivitetskortet per dag och du är igång. Satsningen pågår vecka 38-43 och 
alla alebor är välkomna att delta. 

Aktivitetskortet ska posta senast 27 oktober för möjlighet att vara med och 
vinna fi na priser. Tidigare priser har varit spa-vistelse och presentkort på 
Liseberg. 

Aktivitetskort kan hämtas på:
• Vårdcentralerna  och Folktandvården i Bohus, Nödinge, 
 Älvängen och Skepplanda.
• Apoteken i Nödinge och Älvängen.
• Bibliotek i Surte, Nödinge och Skepplanda.
• Ica Supermarket i Älvängen.
• Ica Kvantum i Nödinge. 

LE KOMMUNA

Kontraktet nära för AIF
– Första segern över – Första segern över 
Mellerud kom när den Mellerud kom när den 
behövdes som mestbehövdes som mest

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

SexSex
...månader med låga priser 
och samma höga kvalitet! 

Fredag 10-16 Lördag 11-15

MASSIVT TRÄ • KRAFTIGA SPIRALFJÄDRAR 
• 100% RENT LIN • 100% ÄKTA TAGEL 
100% REN BOMULL • 100% REN ULL 

Säkerheten själv. Andreas Skånberg fick förtroendet som målvakt i den viktiga bortamatchen mot Mellerud. Han tackade genom en stabil insats och släpp-
te bara en straff förbi sig. Framåt var AIF lika taggat och Daniel Olsson svarade för en jättematch. Trots en skadad vänsterfot hittade han rätt två gånger. 
Ahlafors IF vann med 3-1 och har nu i princip säkrat kontraktet.                Läs sid 16

Fo
to

: 
P

er
-A

n
d
er

s 
K

lö
v
er

sj
ö

Fo
to

: 
P

er
-A

n
d
er

s 
K

lö
v
er

sj
ö


