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Premiär
Vi introducerarVi introducerar 
ett nytt varumärkeett nytt varumärke
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Välkomna in, hälsar Marianne och alla medarbetare!

Kycklingfi lé 

99:95
1,8kg • ICA • jmf 49,95/kg

Max 1 pkt/kund

Gårdsost
49:95/kg

Mild 26% • Ockelbo

Kokt skinka
9:95/kg

Lulles • jmf 99,50/kg

På vår hemsida: www.ica.se/ale 
kan du bland annat anmäla dig till 
veckobrev och få 
ett bra erbjudande 
varje vecka, se 
dina personliga 
erbjudanden och 
få svar på dina 
hälsofrågor av Maria 
Brandin.

Varje fredag–lördag har vi 

tre v75-system! 
Ett direkt från  från 
Guldklockevinnaren 2008 
Daniel Redén, ett av Micke 
och ett av tjejerna! Lycka till!

V 20 börjar vi med 

Självscanning 
& självbetalning
v 24 startar vi vår nya 

Snabbkassa där du 
betalar själv, läs mer i 
vårt fl ygblad!

PotatisPotatis

2929:95
10 kg, mjölig • King Edvard • jmf 2,99/kg10 kg, mjölig • King Edvard • jmf 2,99/kg

Händer dHänder det – så händer det på Ica Kvantum!

I deli-
disken!

Johan Mähl, 18, från Skepplanda gjorde debut i ICA:s Kortvasa. Tiden 2:52 för de tre milen 
mellan Oxberg och Mora gav honom mersmak för nästa år.

Alebor i Kortvasan 2009
MORA. 7000 entusias-
ter kom till start i årets 
Kortvasa.

En av dem kom från 
Skepplanda.

Johan Mähl, 18, fick 
mersmak av de tre 
milen.

Kortvasan startar enligt tradi-

tion Vasaloppsveckan mellan 
Oxberg och Mora. En av 
åkarna var debutanten Johan 
Mähl från Skepplanda.

– Det var superfint före 
och det gick faktiskt lättare än 
jag trodde. Tiden stannade på 
cirka 2:52, berättar Johan.
Annars är ICA:s Kortva-
sa mest ett jippo där gamla 

kända skidåkare dyker upp.
I spåren sågs bland annat 

Thomas Wassberg, Oddvar 
Brå och Lars-Erik Eriksén.
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