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Älvängen

GOTT TILL GOTT TILL 

HELGEN?HELGEN?

EN SMÖRGÅSTÅRTA!
EN SMÖRGÅSTÅRTA!

Älvängen • tel. 74 68 51

Nr 9  |  vecka 10  |  2009  |  År 14  |  100% täckning  |

Träffa Kristen Kristensen 
på Älggårdens möbler.

Fokus företag 
ser framåt
Vinterns utgåva av 
näringslivsbilagan Fokus 
Företag andas optimism.

Lågkonjunkturen till 
trots finns det många 
positiva företagare.

Det är tuffa tider, men långt ifrån 
hopplöst. Nedgången i ekonomin har 
drabbat de flesta fast flera företag 
har hittat kreativa lösningar. Det finns 
också gott om goda exempel på före-
tag som fortfarande öser på.

Läs Fokus Företag
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Skepplanda,
Tel: 0303-33 46 90,

www.redox.se

Begagnade
bildelar

Verleskogen het i fullmäktige

Ale kommuns medfinansiering och köp av Verleskogen vållade debatt i fullmäktige. Aledemokraterna fick med sig Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemo-
kraterna på att begära återremiss, vilket är möjligt med en tredjedels minoritet. Majoriteten anser att samtliga frågor i återremissen redan är besvarade och 
därför är ett nytt fullmäktigesammanträde utlyst till fredag 13 mars. Handpenningen förfaller den 19 mars och köpet hinner därför genomföras, trots allt. 

– Ärendet återremitteras och beslutet dröjer

Stor visningshelg 7-8 mars
Ska du flytta i vår? Ring oss!

ALE ALE TORG 12. TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE

DAM • HERR • UNGDOM

Dam, herr & ungdom

Välkomna!

ÄLVÄNGEN

ALLA PLAGG 

100:-/st

Blusar, byxor, väskor, kavajer, toppar, trosor, tunikor, 

jeans, kjolar, skärp, linnen, stickat, t-shirts, m.m.

Gäller
5-7 mars

oavsett tidigare pris!

ÖPPET: 5-6 mars 10-18, 7 mars 10-14
0303-74 94 01 (Vid Bergendahls Blommor)

Älvängens bibliotek
Onsdagen den 11 mars kl 19.00

Vägar och stigar på Risveden
En fjärdedel av Ale kommun ligger inom Risvedens 

gränser, vilket är Västsveriges sista vildmark. 
Det är lätt att gå vilse. Författarna till 

Risvedenböckerna, Karl-Erik Andersson och 
Bo Björklund, visar bilder och berättar om 

smultronställen. En kartskiss med vägar 
och stigar delas ut och gås igenom.

Fika/inträde 40:-

+

Alltid gratis undersökning 

– ring innan besök!

Skoinlägg
för alla fötter 
och problem!
Även fötter som gör ont 
ska kunna gå bekvämt.

Hålstensvägen 6, Älvängen • 0303-74 61 47
www.inlaggsmakaren.se

Ortopedskotekniker Per Karlsson
Tidbokning 0303 - 74 61 47

Verlebäck. Verlebäck. 
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