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Carlmarks gamla industri-
område är förfallet.

Carlmarks 
förfaller
ÄLVÄNGEN. Carlmarks 
gamla industriområde i 
Älvängen förfaller.

Enligt Plan- och bygglagen ska alla 
fastigheter vara i vårdat skick. Att en 
sådan lag existerar tror man inte vid 
ett besök på Carlmarks gamla indu-
striområde i Älvängen. Oppositionen 
i Ale kräver i en motion till fullmäk-
tige att något görs, men majoriteten 
avslår deras begäran.

Läs sid 14

LEDIGA PLATSER
uthyres för vinter-
förvaring inomhus 
till husvagn, husbil, 
båt, bil.

Ring 0739-80 04 81

ÖPPET
Tisdag och torsdag14-18

Massage • Zonterapi • Homeopati m.m.
Ring för tidsbeställning!

Lena Wolmeryd
Tel 0707-47 85 73

Hellevi Lundberg
Tel 0705-53 54 77
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HANDGJORDA INLÄGG
Lördagen 27/9 är jag hos SPORTRINGEN på Ale Torg

GRATIS FOTANALYSER,
kom in och prata skor och inlägg!

Gulsvarta seriesuveräner
– Skepplandas damer vann stort i sista hemmamatchen

Skepplandas damer blir Ales enda seriesegrare i år. Efter årets sista hemmamatch mot TImmele, seger 5-0, väntade fotografering av guldlaget. Nästa år 
väntar spel i division två. I veckan blev det också klart att lagledningen med huvudtränaren, Stig Persson, hänger med ett år till.             Foto: Allan Karlsson

Certifierade av SOS Alarm för: 
Jourlarm, Egendomslarm

Hej Aleföretagare
Hoppas ni har haft en underbar sommar. Nu när 
hösten står för dörren och det blir allt mörkare ute –
gör då som flera Aleföretagare redan har gjort! Låt 
oss på Internationell Säkerhetsservice AB se över er 
verksamhet när ni inte är där.

Vi har nu två ronderingsbilar och 
en larmutrycknings bil i Alekommun..

Vi utför dessa tjänster:
Rondering
Larmutryckning 
Jourbil
Ordningsvakter
Evenimangssäkerhet

Hör av er så kommer vi till er och pratar om säkerhet 
Telefon: 0303-74 82 80 eller info@is-ab.com
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Har funnits i Ale sedan 2001

SURTE CENTRUM
Göteborgsvägen 99

Gäller t.o.m 17/10Gäller t.o.m 17/10

KÖP 3 
BETALA FÖR 2

Tania hälsar gamla &Tania hälsar gamla & 
nya kunder välkomna!nya kunder välkomna! 

Öppet mån - lördÖppet mån - lörd
Tel: 031-98 25 85
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