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Öppet vardag 10-19, lördag 10-15, söndag 11-15Öppet vardag 10-19, lördag 10-15, söndag 11-15

ICA Kvantum har öppet 8–22 alla dagar
Restauranger med kvällsöppet • www.aletorg.se

ICA Kvantum | McDonald’s | Lindex | Klippstudion
DjurMagazinet | Dressman | Blomsterriket | Alfabet | Ale Tips & Tobak
Svenheimers konditori | Hälsoteket | Svensk Fastighetsförmedling 
Handelsbanken | Nols Färg | Aktuell Optik | Restaurang Balance | Lidl 
Backa Fisk | Xlnt | Systembolaget | Sportringen | Drömhuset | Pizzeria 
Bella Mia | Apoteket | Klockmaster | Smycka | Ananda Thai | Hemtex 
Kick’s | Limit | Alfredssons Trafi kskola | Nordea | Ale Solotek | M2

Ale Torg ägs och förvaltas av Fastighets AB Balder 

Höstfest
på Ale Torg

Ale Torg & Ale IBF firarAle Torg & Ale IBF fi rar 
Rosabandet-dagen!Rosabandet-dagen! 
...med blandade aktiviteter där...med blandade aktiviteter där 
intäkternintäkterna går till Rosa Bandet.a går till Rosa Bandet. 
Svenheimers säljer t.ex. Rosa bakelserSvenheimers säljer t.ex. Rosa bakelser 
till förmån för Rosa Bandet.till förmån för Rosa Bandet.

Massvis avMassvis av 
roliga aktiviteterroliga aktiviteter

i vårt partytält.i vårt partytält.
Tivoli, cirkusskola,
Tivoli, cirkusskola, 

trollkarl, ponnyridning
trollkarl, ponnyridning 

och ansiktsmålning
och ansiktsmålning 

för alla barn.för alla barn.

Sång & musik på plats.
Sång & musik på plats.

Välkomna in, hälsar Marianne och alla medarbetare!

ÖPPET ALLA DAGAR 8-22
ICA Kvantum Ale Torg, Nödinge • Tel 0303-97500
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, sjukdom eller 

leverantörsförseningar • Priserna gäller onsdag-söndag v 43.

Smörgåsost

Grevétyp från Bollnäs • Hugo Eriksson

59:95

34:95
Guldfågeln • C:a 1kg

/kg

Satsumas

12:95/kg

Spanien • Klass 1

I
manuella disken

Grillad kyckling

Förgyll höstmörkret

Nyhet i manuella ostdisken

ALAFORS. Felaktiga 
uppgifter spreds via 
radion i lördags morse.

Oroliga kommuninvå-
nare fick höra att skid-
stugan vid Alebacken 
hade brunnit ner.

– Det var Peabs 
caterpiller som brunnit, 
inte vår stuga, säger 
John Hansson i fören-
ingen Alebacken.

Det var nog en och annan som 
satte morgonkaffet i halsen 
när de fick höra att skidstu-
gan i Alafors eldhärjats. Den 

här gången var det emeller-
tid falskt alarm som sändes ut 
från lokalradion.

– Det var den caterpiller 
som används till att skyffla ut 
leran på toppen som brunnit. 
Räddningstjänsten fick larmet 
vid halv tio-tiden på fredags-
kvällen. Det var värden för tre 
miljoner kronor som gick upp 
i rök, säger John Hansson.

När John fick höra upp-
gifterna om att skidstugan 
skulle stå i lågor blev han 
först orolig. Han skyndade 
till platsen för att konstatera 
att allt var lugnt.

– Jag bor precis vid skid-

backen så jag stack dit. Stugan 
var orörd, tack och lov.

I förra veckans nummer 
av lokaltidningen kunde ni 
läsa om de framtidsplaner 
som finns för Alebacken. 
Skidbacken ska bli 40 meter 
längre och minst 10 meter 
högre.

– Reaktionerna som jag har 
fått från allmänheten den här 
veckan har varit positiva. De 
tycker att det är skoj med en 
utveckling av området, avslu-
tar John Hansson.

JONAS ANDERSSON 

Falskt alarm – skidstugan 
stod inte i lågor

Benny Andersson
spelar i din mobil.

Genom att SMS:a JUL till 72777 skänker du 50 kr till Röda
Korset. Som tack får du en unik ringsignal komponerad av
Benny Andersson (fungerar i alla telefoner med wap och med
stöd för polyfona ringsignaler eller Real Tones). Din gåva
bidrar till att bekämpa den växande ensamheten i Sverige
och till att skänka medmänsklig värme för ännu fler. 

Tack och God Jul.

www.redcross.se
PG 900 800-4


