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Ale Torg ägs och förvaltas av Fastighets AB Balder   

Öppet vardag 10–19, lördag 10–15
ICA Kvantum har öppet 8–22 alla dagar

Ale Tips & tobak|Ananda Thai take away|Blomsterriket|Drömhuset|Hemtex
Frukt- och grönsakshuset|KICKS|Klippstudion|Limit|Svenssons krog|ZooNet
Lidl|Lindex|McDonald’s|Pizzeria Bella Mia|Sportringen|Svenheimers konditori

Aktuell Optik|Ale bokhandel|Apoteket|Ale Solotek|Ananda Thai take away
AleTips&Tobak|Alfredssons Trafikskola|Backa Fisk|Blomsterriket|Drömhuset
Daisy footwear|Dressmann|Frukt- och grönsakshuset|Handelsbanken|Xlnt
Hemtex|Hälsoteket| ICA Kvantum|KICKS|Klippstudion|Klockmaster/Smycka
Lidl|Limit|Lindex|M2|McDonald’s|Nols Färg|Pizzeria Bella Mia|Sportlife
Sportringen|Svenheimers konditori|Svensk Fastighetsförmedling|ZooNet
Svenssons krog|Systembolaget

Vi har också 

öppet på söndagar

Marjett och Linda 
satsar stort på skor

Marjett och kollegan Linda har 
just kommit hem från höstens 
skomässa i Köpenhamn och 
Marjett är eld och lågor. 

– Det finns så mycket snygga 
skor! I vår kommer det ännu mer 
av gladiatorstuket som har funnits 
i sommar, och höga klackar. Dess-
utom är kilklacken på väg tillbaka 
och det är ju så bekvämt att gå i.

Fast än är det långt till våren och 
Marjett har fullt upp med att packa 
upp alla höstnyheter. Stövlarna 
håller ställningarna, men i år har de lite 
mer karaktär av västern-boots, gärna 
med både nitar och spännen. 

– Det är mycket höga klackar nu, men 
vi försöker också ta in skor utan klack 
som är både bekväma och snygga – det 
har vi märkt att många letar efter.

Marjett berättar att de på Daisy foot-
wear har valt att, utöver de vanliga, satsa 

på ovanliga märken, som inte finns på 
så många andra ställen och så försöker 
de hitta skor som passar alla. Hittills 
har det mesta gått bra och de trivs bra 
på Ale Torg. Nu har Marjett och Linda 
också arbetat sina sista pass på sjukhu-
set och det är bara skor som gäller.  

– Det känns jätteskönt att få ägna sig 
åt Daisy footwear på heltid! 
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sommarkollektionen

Vi ses på

De släppte tryggheten på Kungälvs 
sjukhus för att satsa på sin dröm. 
Nu har Marjett Kutsomihas och Linda 
Jarnryd öppnat skoaffär på Ale torg. 

Alltid

10% rabatt 

för pensionärer!

Marjett

Linda
Vem är Daisy?
”Det är namnet 
på en parfym från 
Marc Jacobs som 
både jag och 
Linda gillar...”

norska deltagare

deltog i Ale-Surtes Summercamp. Deltagarna kom främst från Västsverige, men ett 30-tal kom hela 
d i Ale Arena.

Öppet ALLA dagar 8-22 • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, sjukdom eller leverantörsförseningar. Erbjudandet gäller v 34.

3600 gör det varje vecka. 

Gör du?

Bacon
3för25:-/kg
ICA 140g Skivad/tärnad • Jmf pris 59,52/kg

Krögarpytt

46:90/st
Felix 1,5 kg •  Djupfryst • Jmf pris 31,27

Falukorv
19:90/st

Scan 800g, ring/rak • Jmf pris 24,88/kg • Max två köp per kund

Finns laddat 
på ditt 

ICA-kort!

Självscanning-vara!

Småfrallor
10för15:-Dahls bageri 70g • Gäller 3 sorter

Ord pris 3,95/st • Max 1 köp per kund
Jmf pris 21,43/kg

Självscanna du också och spara tid!

>>Fördelarna:
• det är enkelt

• du handlar snabbt och smidigt

•  du ser hela tiden hur mycket 

du handlar för

•  du packar ner varorna 

medan du handlar

• du får specialerbjudanden

•  du bidrar till en bättre 

arbetsmiljö för kassörerna


