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Ale Torg ägs och förvaltas av Fastighets AB Balder 

den första
fredagen varje månad!

Du vet väl att det alltid är knallemarknad

Välkommen till Ale Torgs 
mysiga julfest på lördag!

Julfest!
lördag 13 dec kl 12-15

Kl. 12.00 Julklappsbord! 
Kom och köp din julklapp för 25 kronor. 

Klapparnas värde är minst 100 kronor och 

den dyraste innehåller presentkort för 

5 000 kronor.

Kl.12–15 Kaninuppvisning 
med Sofi e Nilsson och Teddytassens 

Kaningård.

Kl. 12–14 Showgänget uppträder

Kl. 13:30 Luciatåg 
med Ales Lucia & tärnor 

Tomte med häst 
och vagn tar 
emot barnens 
önskelistor.

NYGÅRD. Klockan 18.12 
på fredag.

Det är tiden då det 
sista tåget passerar 
genom Nygårds sam-
hälle.

Därefter blir det 
trafik på det nya dub-
belspåret.

Fredagen den 12 decem-
ber blir en historisk dag. Då 
får nygårdsborna se när sista 
tåget passerar på den nuva-
rande banvallen. 18.12 är 
tiden som gäller.

I samband med att det sista 
tåget passerar genom samhäl-
le planeras det för festligheter 
vid den gamla stationsplanen. 
Det är Nygårds dialoggrupp 

och Nygårds IF som gör ett 
gemensamt arrangemang.

– Vi kommer att ordna 
med ett fyrverkeri. Dessut-
om är tanken att vi ska sälja 
grillad korv med bröd och 
glögg, säger Åke Andersson, 
en av initiativtagarna.

Arrangörerna kommer ta 
tillfället i akt att dela ut en 
lapp till samtliga besökare för 
att undersöka intresset om ett 
tågstopp i Nygård.

– Vi har inte gett upp 
hoppet om ett framtida tåg-
stopp i Nygård och vill därför 
få in så många namnunder-
skrifter som möjligt. Lappar-
na har vi sedan tänkt att lämna 
över till Lilla Edets kommun, 
avslutar Åke Andersson.

Sista tåget genom Nygårds samhälle
På fredag passerar det sista tåget genom Nygårds samhälle.

Åke Andersson, en av ini-
tiativtagarna till fredagens 
festligheter på den gamla 
stationsplanen i Nygård.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

mums!

Välkomna in, hälsar Marianne och alla medarbetare!

ÖPPET ALLA DAGAR 8-22
ICA Kvantum Ale Torg, Nödinge • Tel 0303-975 00
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, sjukdom eller 
leverantörsförseningar • Priserna gäller onsdag-söndag v 50.

Konditoribakade 

Lussekatter

35:-
ICA , 425 g • 

pris per st 19,95

Julpeppar-
kakor

Glögg

ICA, 75 cl
pris per st 23,95

2 för

15:-

5 för

35:-

10 för

60:-
Kardemumma/saffran • Dahls Konditori • Pris per styck 7,95

2 för

40:-
2 för

15:95/hg
Hugo Eriksson

St Agur 
Dessertost

Gott på pepparkakan!

Vi hjälper dig!
...med presenterna, 

jul- , frukt- eller 
delikatesskorgar, 

du bestämmer vad 
du vill ha i.

Välkomna att ta kontakt 
med Susanne 0303-97507.

Lucia-


