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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
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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 

den första
fredagen varje månad!

Du vet väl att det alltid är knallemarknad

Julfest
lördag 20 dec kl 12-15

Kl 12–14
Showgänget uppträder

Kl 15.00 Julklappsutdelning
Av inlämnade önskelistor till tomten, drar 

vi 10 vinnare som får sin julklapp  av 

Tomten. Vi bjuder på godis till alla barn 

som väntar på Tomtens julklappsutdelning.

Kl 12–15
Kaninuppvisning
med Sofi e Nilsson & 

Teddytassens Kaningård.

Julklappskväll
torsdag 18 dec kl 19-21

Passa på att 

julklappsfynda på torgets 

julklappskväll! Massor av 

fi na erbjudanden i alla 

butiker mellan kl 19-21!

Välkommen!

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 51.

Smör 250g

Lindahls •  47:80kg

KVANTUMCHANSEN!

10% rabatt 
till alla som handlar 

för minst 500:-
Gäller på Ale Torgs Julklappskväll
torsdagen 18 dec mellan kl 19–22

/st11:95/st

Julklappsböcker

129:-
Inbundna • Olika titlar

På luciaaftons dag kunde 
norra Älvängens invånare 
njuta av tre vackra luciatåg 
som skred förbi deras hus 
med julsånger och vackra 
deltagare.  Det var de årliga 
luciatågen från Slottsgår-
dens häst & ridskola som 
tog sina traditionella turer 
runt Skönningared.

Som avslutning på höst-
terminen arrangerade rid-
skolans ägare Camilla Err-
ind och Rune Sandstad 
för femte året i rad den 
mycket uppskattade luciarit-
ten genom kvarteret för rid-
skolan elever. Ett luciatåg 
som i år fick utökas till tre 
på grund av den stora upp-
slutningen av lucior, tomtar 
och tärnor.

Slottsgårdens familjära 

atmosfär om-
huldade elev-
erna och deras 
anhöriga lite 
extra denna 
kalla vinterdag 
och den rätta 
julstämning-
en infann sig 
väl med varm 
glögg och 
glada besö-
kare. Det jul-
pyntade stal-
let, de vack-
ert smyckade 
hästarna, de många lucior-
na, tomtarna och tärnor-
na bidrog till en lyckad lu-
ciadag i riktig hästanda. Det 
var med varma känslor som 
ridlärare och ridskoleele-
ver tackade varandra för den 

gångna terminen.
Nu väntar ett härligt 

jullov för både hästar och 
elever innan nästa termin 
startar igen efter årsskiftet.

Soli Rosendahl
Jessica Breifors

Ridande luciatåg från Slottsgården
Slottsgårdens häst & ridskola bjöd sin vana trogen på ett ridande luciatåg i trakterna kring 
Skönningared.

Både häst och ryttare i vacker julskrud.


