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Välkomna in, hälsar Marianne och alla medarbetare!

•  Vecka 20 startar självscan-
ning, du har väl ICA-kort?

•  Vecka 24 startar snabbkassa 
där du scannar och betalar 
med kort själv

Gammaldags
Storstrut  7-pack

25:-
40:-
50:-

Åse-Glass

1 för
2 för
3 för

Grillade 
kycklingfi léer

139:95/kg
Olika kryddningar • Landelius

Nyhet i delikatessen
Wienerkorv 

med 82% kötthalt

59:95/st
900g, •  Charkmästaren •  jmf 66,61/kg

på alla ICA 
I love ECO-varor!

RABATT
Gäller v 11

Grattis 
Björn! 
till en kanon-
prestation i 
Vasaloppet!

Jmf 3,57/st 

Jmf 2,86/st 

Jmf 2,38/st

Lödöseborg – Sveriges hetaste ishall
LÖDÖSE. Nu är det slut 
på alla spekulationer.

I lördags offentlig-
gjordes namnet på den 
nya ishallen.

Lödöseborg ska den 
heta!
I lördags firade LN-70 HC sin 
säsongsavslutning. Höjdpunk-
ten var naturligtvis namnav-
täckningen. Inför ett hundra-
tal personer förkunnades det 
att den nya ishallen ska bära 
namnet Lödöseborg.

– Det är våra huvudspon-
sorer, 13 till antalet, som kom 
med förslaget. Från förening-
ens sida hade vi inga invänd-
ningar, säger Leif Olsson, 
sportchef i LN-70 HC.

– Det figurerade namn som 
Lödöse Arena, men det låter 
väl mäktigt i mina öron. Detta 
kommer att bli vår borg och 
där ska motståndarlagen få det 
tufft, säger Leif Olsson.

Namnavtäckningen före-
gicks av internmatcher samt 
en vänskapskamp mellan re-
presentationslaget och gästande 
Vårgårda HC. Hemmapubliken 
fick se sitt lag vinna med 5-3.

Ett hejdundrande fyrverkeri 
satte punkt för ishockeysäsong-
en 2008/09 och kylaggregaten 
stängdes av på söndagen.

– Vi hoppas ha is igen i mitten 
av augusti, men det beror på om 
vi kan få tillräckligt många tider 
uthyrda så att vi kan lösa finan-
sieringen. Det återstår att se, 
avslutar Leif Olsson.

JONAS ANDERSSON
Lödöseborg blev namnet på den nya ishallen. Ett passande namn tyckte Clas Carlsson, ordförande i Nygård/Lödöse intresseförening, Leif Olsson, LN-70 HC, 
Anders Wallin, Upplevelsenämndens ordförande, Philippe van Assche, LN-70 HC och Bjarne Färjhage, kommunalråd.
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