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Butik BellaDonna
i Alvhem

Välkommen att shoppa 

 heta vårnyheter
eller fynda på rea

till minst 50% rabatt
Öppet onsdagar 16-19

0303-33 80 76 / 0703-56 22 77

www.belladonna.snabber.se

DEN LILLA BUTIKEN MED DEN PERSONLIGA SERVICEN

 För bokning av butik ring 0303-33 80 76
Vägbeskrivning: Sväng av E45 vid Bengts Husvagnar, följ skyltar

Älvängen  | 0303 74 80 40

8-228-22 ALLA DAGARALLA DAGAR

8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR

8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR

Just nu
Via tvättmedel

2 paket för

7755:-:-
1,9 kg. Taed/color

Just nu

Just nu

LaxfilLaxfi léé
alt.alt. s spett eller fjärilpett eller fjäril

Findus fryst 480-500 gFindus fryst 480-500 g

4999090
Max 2 köp/hushållMax 2 köp/hushåll

Just nu

Kaffe
ICA 500 g. olika sorterICA 500 g. olika sorter

1155:-:-
MMax 2 pkt/hushållax 2 pkt/hushåll
Gäller ej ekologiskt.Gäller ej ekologiskt.

//stst

//stst

1 kg Räkor
Pandulas, frysta 80/100 gPandulas, frysta 80/100 g

33999090

Vill du ha Ales roligaste jobb?
ICA Supermarket Älvängen är den moderna matbutiken i 

Ale Kommun. Sedan några år  har butiken genomgått stora 

förändringar och är fortfarande inne i ett expansivt skede.

En av våra medarbetare går vidare till nya spännande arbetsuppgifter 

och vi söker därför en

Ansvarig för delikatessavdelningen.

I ansvaret ingår också färsk färdigmat, catering och ost.

Du har dokumenterad erfarenhet av arbete i en modern mataffär, i 

någon ansvarsbefattning och har du erfarenhet från restaurang eller 

liknande är det en merit.
Självklart har Du ett brinnande intresse för mat, matlagning och råvaror 

och fi nner en stimulans i att diskutera mat med våra kunder.

Eftersom Du redan idag arbetar med service vet Du att enda vägen till 

framgång är nöjda kunder.
Du har lätt för att umgås med andra människor, såväl individuellt som 

i grupp. Det är självklart för dig att arbetet innehåller såväl kvälls- som 

helgarbete. Tjänsten är idag heltid, men omfattningen kan diskuteras.

Stämmer beskrivningen in på dig är du välkommen att skicka in en enkel 

ansökan senast 16 januari till stefan.wennberg@supermarket.ica.se.

Vill du ha ytterligare information är du välkommen att ringa Stefan eller 

Mauritz på 0303-748040.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

sätter att öka i Ale

– Däremot vill jag fram-
hålla arbetet som sker inom 
SSPF (Skola, sociala, polis, 
fritid). Representanter från 
respektive verksamhet träffas 
regelbundet och jobbar på 
individnivå. Det arbetet har 
pågått en tid med gott resul-
tat. Det kommer också att 
ske en utveckling av denna 
arbetsmetod under 2009.

Från kommunens sida, som 
tvingas betala en stor summa 
pengar för den utbredda och 
omfattande skadegörelsen, 
vidtas nu åtgärder i hopp om 
att få bukt med problemet.

– I sammanställningen av 
Lupp eftersökte våra ung-
domar fler mötesplatser. 
Som en följd av det satsar 
kommunen på ”Mötesplats 
Ungdom” i Ale gymnasium, 
ett projekt som drar igång 
under våren där en rad olika 
organisationer kommer att 
arbeta tillsammans, säger 
Lotti Klug.

Slutligen kan noteras 
att någon närpolischef för 
område Angered/Ale ännu 

inte är tillsatt efter Håkan 
Franck, som flyttade till 
Kungälvs polisstation i 
höstas. Som tillförordnad 
chef tjänstgör Kjell Olsson.

nder 2008. Totalt anmäldes 534 fyra fall av skadegörelse varav 140 på busskurer, skolor och försko-

Polisman Tom Henricson.


