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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|Gött mos | 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|Gött mos | Xlnt
Handelsbanken|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

Gôtt mos på torget
För tre år sedan tog han över pizzerian 

Bella Mia på Ale Torg och nu storsatsar 

Nail Yüksel med att öppna gatukök.

– Det är många som har efterfrågat 

en gatukök, behovet finns helt klart, 

säger han och ser sig omkring i de 

nyrenoverade lokalerna på kortsidan av 

huset, strax intill pizzerian. 

Det nya fräscha köket i kakel går i 

rött och vitt och snart är också de tolv 

sittplatserna klara.

I gatuköket – eller matbaren som 

Nail kallar den – kommer det att 

serveras hamburgare, korv med mos, 

köttbullar och annat smått och gott. 

Självklart är det äkta potatismos.

I pizzerian strax intill kommer precis 

som förut att serveras pizza och kebab. 

Nytt från september är en salladsbuffé 

med 25 olika ingredienser att välja 

mellan.

– Alla, nya och gamla kunder, är 

hjärtligt välkomna, hälsar Nail med 

personal.

50% På hela sortimentet 
i gatuköket!

Vi ses på

– Det blir korv med äkta 
mos, gôtt mos, säger Nail 
Yüksel, ägare av Pizzeria 
Bella Mia som nu utvidgar 
och öppnar gatukök på 
Ale Torg.

  

(Gäller torsdag10/9)

Nail väljer
STAD NATUR

CYKEL BIL

PIZZA KORV

BIO BOK

JEANS KOSTYM

ÖPPNINGSERBJUDANDE 10/9

Vaknabidrag till basket, 
tjejhockey och pyssel

VECKANS 

PROFIL

3600GÖRDET VARJEVECKA!SJÄLVSCANNA DU OCKSÅ OCH SPARA TID!

 Självscanningvara
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LösgodisLösgodis

Färdigrätter

     99:-
Findus Wärdshus. 340–440 g. Djupfryst.

Jfr pris 58:24–45:00/kg. • Finns laddat på ditt ICA Kort.

5 för
Riven ost

     25:-
Arla Ost. 150 g. • Jfr pris 83:33/kg.

Finns laddat på ditt ICA Kort.

2 för

Soppa

30:-
Kelda. 500 ml. • Jfr pris 30:00/liter

Finns laddat på ditt ICA Kort.

2 för
Falukorv

15:-/st
ICA. 800 g. • Jfr pris 18:75/kg. • Max 1 köp per kund.

Finns laddat på ditt ICA Kort.

Veckans demo & provsmak

Torsdag och fredag kl 11-19:

Vänliga varor
”Mat för dig som inte tål”. Läs mer i vårt fl ygblad!

Dr Oetker Bistro Baguette torsdag 11-19

 Herrljunga Cider & Svenska lantchips fredag 11-19

Finns 
laddat på ditt 

ICA-kort!

Finns 
laddat på ditt 

ICA-kort!

Finns 
laddat på ditt 

ICA-kort!

Finns 
laddat på ditt 

ICA-kort!

Karamellkungen • Max 1 kg per kund
Pris för dig som inte självscannar 7:95/hg

ALE. Styrelsen för Stödföreningen 
Vaken hade åtta ansökningar att ta 
ställning till på höstens första sam-
manträde.

Ale Basket och LN-70 Hockey 
erhöll 10 000 kronor vardera för 
fortsatta satsningar.

– Roligast var ändå Pysselklubben 
i Nödinge där ett ungt syskonpar 
sökte bidrag till sin verksamhet. 
Sånt är vi svaga för, säger kassören, 
Anders Bältsjö.

Ale Basket driver en aktiv ungdomsverksam-
het i Ale kommun. I samband med en rad 
olika aktiviteter försöker de marknadsföra 
sporten.

– Men det är svårt eftersom det råder brist 
på basketkorgar utomhus i kommunen. Därför 
ansöker vi om ett bidrag till en mobil basket-
korg som vi kan använda på olika platser, säger 
Ale Baskets Lennart Blomster.

Ansökan beviljades liksom hockeyklubben 
LN-70.

– Den är klurigare eftersom det är en för-

ening som är hemmahörande utanför Ale 
kommun. Fast vad vi inte visste från början 
var att hälften av de aktiva ungdomarna 
kommer från Ale kommun. Nu vill klubben 
göra en satsning på tjejhockey och arrangera 
prova-på-dagar under höstlovet. Det lät väl-
digt intressant och det vill vi uppmuntra, säger 
Anders Bältsjö.

Pysselklubben i Nödinge, som drivs av sys-
konen Batoul och Natalya Raad, sysselsät-
ter barn –främst tjejer – i hyresgästförening-
ens lokaler på Södra klöverstigen. Materialet 
har dessvärre blivit så dyrt att verksamheten 
ofta blir begränsad.

– Vi skänker inga pengar till privatperso-
ner, men vi kan ju alltid skänka pysselmateri-
al, konstaterade Anders Bältsjö.

Det blev också en del avslag, då föreningen 
tar avstånd från att bevilja medel till ledararv-
ode och ledarutbildningar. Det menar fonden 
att övriga instanser får ta hand om, likt stu-
dieförbund.

EN RIKLIG BELÖNING!
Uppgifter som leder till att den eller de gärningsmän som orsakat 

stor förödelse vid Skepplanda kyrka, kan gripas, 
kommer att erhålla en riklig belöning. 

Spår som luftgevär, moped, klotter kan vägleda.

Kontakta:

0303-74 99 97

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


