
Gratis skridskobuss utgår från Alvhem o går genom hela Ale kommun
Med ombord finns en vuxen bussvärd, tel 0737-73 10 20. Efter två timmars skridskoåkningMed ombord fi nns en vuxen bussvärd, tel 0737-73 10 20. Efter två timmars skridskoåkning 
vänder bussen hemåt.vänder bussen hemåt.
För dig som saknar egen skridskoutrustning lånar Ale-Surte Bandyklubb ut skridskor, hjälm,För dig som saknar egen skridskoutrustning lånar Ale-Surte Bandyklubb ut skridskor, hjälm, 
klubba och boll. (Puck är ej tillåtet). Cafeterian är öppen om du inte tar med egen matsäck.klubba och boll. (Puck är ej tillåtet). Cafeterian är öppen om du inte tar med egen matsäck.

Under fem onsdagar är Ale Arena öppen för 
dig som är sugen på att åka skridskor

ALE ARENA

Onsdag 28/1, 4/2, 11/2, 18/2, 25/2
Alvhems vändplats ...........15.45
Skepplanda, Albotorget .....15:55
Älvängen Centrum ............16:05
Alafors, kiosken ................16:16
Nol, Pressbyrån ................16:21
Nödinge Centrum ..............16:28
Surte, Videgårdsvägen ......16.41
Surte Centrum ..................16:43
Bohus Centrum .................16:49
Ale Arena .........................16:55

FRÅN ALE ARENA

Ale-Surte BK

TIDTABELL SKRIDSKOBUSS:TIDTABELL SKRIDSKOBUSS:

GRATIS SKRIDSKOBUSS

Ale Fritidi samarbete medi samarbete med

Ale Arena .........................19:15
Bohus Centrum .................19:20
Surte Centrum ..................19:25
Surte, Videgårdsvägen ......19.27
Nödinge Centrum ..............19:40
Nol, Pressbyrån ................19:46
Ledetskolan .....................19:49
Alafors, kiosken ................19:52
Älvängen Centrum ............20:00
Skepplanda, Albotorget .....20:10
Alvhems vändplats ...........20.20

Klipp ut 
& spara

rån Schlager
till till PsalmSöndag 22/2 kl 18:00

i Mimers Hus Teatern, Kungälv

PAULPAUL ”Paljett””Paljett”

SAHLINSAHLIN med orkester med orkester

TOMMYTOMMY
DAHLMANDAHLMAN

talar över ämnet:talar över ämnet:

NNär botten är nåddär botten är nådd 
har man fast markhar man fast mark 

under fötterna.under fötterna.
OOm att klara mer än vad manm att klara mer än vad man 

tror och hur exempel på olikatror och hur exempel på olika 
livsöden kan ge oss mod närlivsöden kan ge oss mod när 

oddsen känns dåligaoddsen känns dåliga

Entré 50 kr.
Biljetter fi nns i Ale hos Bergendahls Blommor, Älvblomman, 
Blomsterriket, Sven Blomma och i Kungälv på Klocktornets 

Blommor, Vita Fläcken Blommor och Fonus Uddevallavägen 5.
Kan även beställas på kungalv@fonus.se

rrån Schlager

Ett Fonus-arrangemang tillsammans med

Blomsterhandlare i Ale & Kungälv, 
Eurofl orist, Hotell Fars Hatt, 

Kungälvsposten

UtlottningUtlottning

av finaav fi na 
prisepriserr


