
Te
le

fo
n:

03
03

-
74

 8
9 

90

Älvängen

GOTT TILL GOTT TILL 

HELGEN?HELGEN?

EN SMÖRGÅSTÅRTA!
EN SMÖRGÅSTÅRTA!

Älvängen • tel. 74 68 51

Nr 36  |  vecka 43  |  2008  |  År 13  |  100% täckning  |

Nu vet vi vilken superkee-
per Hanna Johansson är.

NSK handboll 
är på gång
NÖDINGE. Nödinge SK:s 
12-åriga tjejer gick enkelt 
vidare i Newbody cup.

Laget storspelade och 
vann två av tre matcher.

Nödinge handboll som har gjort sig 
kända för en god flickverksamhet 
är på gång igen. Klubbens tolvåriga 
tjejer svarade för en stark insats när 
Newbody cup, steg 1, avgjordes.
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LEDIGA PLATSER
uthyres för vinter-
förvaring inomhus 
till husvagn, husbil, 
båt, bil.

Ring 0739-80 04 81

Skarp kritik mot Ales skolor

Älvängenskolan, en av Ales äldsta skolor får bäst betyg i den rapport som Skolinspektionen har överlämnat till kommunen. 
Tillsammans med Himlaskolan var de ensamma om att sticka ut positivt.

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

I vår nya fi lm får du som är tågpendlare, fot-
gängare eller bilist veta hur framkomligheten 
förbättras när nya vägen och järnvägen är klar. 

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

FABRIKSFÖRSÄLJNING 

AV RESÅRMADRASSER

MED HÖGSTA KVALIÉT!

• Massivt trä• Massivt trä
• Kraftiga spiralfjädrar• Kraftiga spiralfjädrar
• 100% rent lin• 100% rent lin
• 100% äkta tagel• 100% äkta tagel
• 100% ren bomull• 100% ren bomull
• 100% ren ull• 100% ren ull

Tel 0303–22 95 89 

Höstens sköna
    skinnjacka!

Systrarnas ModeVälkomna till

 Nödingev 6  (mittemot bussc.) • MÅN STÄNGT, TIS–FRE 10–18, LÖR 10–13

Ändringar utförs

Lammnappa underbart mjuk. Finns i fl er modeller

Från 2400:-

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

Problem med fötterna, 
knäna eller ryggen?

Kanske kan jag hjälpa dig!
Boka tid för gratis undersökning!

0303-74 61 47

– Bara Himlaskolan och Älvängenskolan sticker ut positivt enligt Skolinspektionen
ALAFORS. Skolinspek-
tionen riktar skarp 
kritik mot flera av Ales 
skolor.

Alboskolan och Aro-
seniusskolan kräver 
omgående och omfat-
tande åtgärder för att 
eleverna ska ges chans 
att nå kunskapsmålen.

– Det här är mycket 
allvarligt, säger för-
valtningschef, Annika 
Sjöberg.
Det var definitivt och ord 
och inga visor när Skolin-
spektionen offentliggjorde 
resultatet av en grundlig 
inspektion av Ale kommuns 
all pedagogisk verksamhet. 
Skarpast kritik riktades mot 
grundskolan som inspektio-
nen anser är i behov av en 
tydligare ledning.

– Att vi har haft problem 
med rekrytering och kontinu-
itet av rektorer på flera av våra 
skolor har varit känt, men jag 
är förvånad över att bristerna 
i övrigt var så stora och tydli-
ga, säger Eje Engstrand (s), 
Barn- och ungdomsnämn-
dens ordförande.
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Öppettider:
Vardag 9-20 lördag 9-19
söndag 10-18

Potatis klass 1
Röd Asterix, King Edvard, fast Sava 

3:90/kg

Banan klass 1

9:90/kg

Granatäpple klass 1

16:90/kg

FruktFrukt&&GrönsakshusetGrönsakshuset


