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En liten affär med stort utbud!

Göteborgsv. 68, Älvängen.
Tel 0303-74 29 50

Öppet:
tis o. tors 14-18

20% 50%

80%
rabatt

UTFÖRSÄLJNING!

på ett stort urval 
HÄLSOKOST-
PRODUKTER!
Gäller feb-mars

GRATIS!

I samarbete med Alebacken Sk • Göteborgs Spårvägar
Sportringen • Team Sportia • Ale Fritid 

Från Norr
Alvhems vändplats ....................17.00
Skepplanda, Albotorget ...........17.10
Älvängen Centrum ....................17.20
Alafors, kiosken .........................17.30
Alebacken ...................................17.35

Från Söder
Surte, Videgårdsvägen .............17.00
Surte Centrum ...........................17.05
Bohus Centrum ..........................17.15
Nödinge Centrum ......................17.25
Nol (Nol station) .......................17.35
Alebacken ...................................17.45

GratisGratisBuss!Buss!
Under fredagen den 30/1 kommer 
Alebacken att bli lätt att nå för Dig. 
Då får alla barn och ungdomar upp till 20 år 
åka gratis i backen. Det kommer även gå gratis 
bussar till och från backen. 

 • Gratis skidskola (min. ålder 10 år)
 • Cafeterian är öppen
 •  Skid- & snowboardutrustning fi nns att 

hyra hos Sportringen på Ale Torg och 
på Team Sportia, Älvängen.

Vid osäkert väder kan arrangemanget ställas in. 
Se www.alebacken.nu eller www.vakna.ale.se för aktuell 
information.

ALEBACKENALEBACKEN ÖPPENÖPPEN 

FÖR VAKNA ÅKARE!
FÖR VAKNA ÅKARE!

FREDAG 30/1 KL 18-21
FREDAG 30/1 KL 18-21

SE HIT!
Vi lägger om ert tak 

till vinterpris nu!

450 kr/kvm
ex. moms inkl material

Betongpanna, papp, läkt ,container
Även allt inom tak- och fasadrenovering

Ring för kostnadsfri offert eller besök!

ORVETO BYGG
Alla dagar alla tider året om!

0303-74 00 81 / 0700-751 732 
innehar F-skatt, momsregad

Älvängen 0303-74 62 50  www.fastighetsbyran.se

Utgångspris 915 000:-
2 rok
Boyta 69,1 kvm
Avgift 3.491:-/mån inkl värme, VA

Byggt 2003
Adress: Gruvåsvägen 25
Visas ons 4/2 17.30-18.00

På mycket populära Gruvåsvägen centralt i Älvängen. Erbjuder vi en toppen fräsch lägenhet, på 2 rum
och kök, på andra våningen med balkong i västerläge. Nybyggt trevligt område, med närhet till service
och kommunikationer. Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-1897.

B Älvängen 2:a med balkong

Utgångspris 1 425 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boyta 113 kvm, biyta 8 kvm
Tomt 228 kvm

Byggt 1972
Adress: Vårlöksvägen 39
Visas tor 5/2 17.30-18.30

Vi har att erbjuda en dröm för barnfamiljen! En trevlig fräsch 1 1/2 plansvilla med bra läge i det
barnvänliga populära Madenområdet.Härlig altan för trevliga grillkvällar. Närhet till förskola, skolor och
kommunikationer. Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-1887.

B Älvängen

Han ansvarar för biblioteks-
filialen i Älvängen och kon-
staterar att det händer en 
del i biblioteksverksamheten 
runtom i Ale kommun. Fili-
alerna i Skepplanda, Älväng-

en och Surte som tidiga-
re har haft öppet fyra dagar 
i veckan begränsas nu till 
tre dagar, varav en kväll till 
klockan sju.

– Fördelen är att vi kommer 
att ha dubbel bemanning alla 
dagar, vilket gör att det alltid 
ska finnas en person tillgäng-
lig för de som letar böcker. 
Visst blir det sämre öppetti-
der, men samtidigt förbättras 
servicen de timmar som dör-
rarna är öppna, poängterar 
Mattas Lööv.

2-4 februari håller biblio-
teken helt stängt, då ett nytt 
datasystem installeras.

– Det kommer att ge oss en 
bättre driftsäkerhet och servi-
cen ut till låntagarna förbätt-
ras avsevärt. De kan enkelt 
följa topplistor på de mest ut-
lånade böckerna, se vilka nya 
titlar som har kommit in, re-
servera och låna om via nätet, 
berättar Mattias.

Utlåningsstatistiken för 
2008 visar på en liten margi-
nell minskning som faktiskt 
främst gäller Älvängen.

– Det beror på att vi redan 
förra året minskade våra öp-
pettider. Totalt sett beror på 
minskningen mest på att bok-

bussen inte lånade ut några 
böcker den sista månaden, 
då man bara ville få in alla 
böcker, förklarar Mattias.

Totalt sett lånade bibliote-
ken i Ale ut 203 495 böcker 
under 2008 jämfört med 206 
076 under 2007. Nödinge 
med huvudbiblioteket toppar 

utlåningen följt av Skepplan-
da och Älvängen.

– Det ser positivt ut framåt, 
då vi upplever ett ökat enga-
gemang bland skolorna, säger 
Mattias Lööv.

Förbättrad service, men sämre öppettider på biblioteken

I samarbete med

Sugen på att göra 
egna smycken i glas?

Varför inte gå med på våran 
Fusingkurs. Under 5 torsdagar skär 

och bränner vi glas i olika färger
 till vackra smycken. Det är bara 

din fantasi och ugnens storlek 
som sätter gränser.  

Kurs 1 start den 29/1-09 kl 15.15-17.45
Kurs 2 start den 29/1-09 kl 18.15-20.45
Kurs 3 start den 5/3-09 kl 15.15-17.45

Kurs 4 start den 5/3 kl 18.15-20.45

Kurskostnad 300:-

Aktivitetshuset i Älvängen, Carlmarks väg 4

Intresserad?
Anmäl dig till 

Marie-Louise 0707-48 07 58
eller Ewa 0700-40 68 66

ÄLVÄNGEN. Ändrade öppettider gäller på bibliote-
ken i Ale från och med februari.

Samtidigt byter verksamheten biblitoteksdata-
system.

– Det underlättar mycket både för oss internt, 
men också för våra låntagare som via internet får 
en bättre service, säger Mattias Lööv.

Mattias Lööv, ansvarig för biblioteksfilialen i Älvängen, rap-
porterar om ändrade öppettider för biblioteken i Ale.

Arkivbild: Jonas Andersson

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


