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Ismaskinist Ingemar Jo-
hansson får beröm.

Bandycup i 
antågande
ALE. Nästa helg är det 
bandycup i Ale Arena.

Ale-Surte rustar för 
sitt största arrangemang 
någonsin.

Med dagens tidning medföljer en 
bilaga som Alekuriren AB har produce-
rat i samarbete med Ale-Surte Bandy-
klubb. Där får du en unik inblick i för-
beredelserna inför cupen som lockat 
lag från såväl Finland och  Norge som 
Ryssland.                Läs bilagan.
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Bibliotekets
vänner

Ivar Arosenius i Älvängen
den lyckliga familjen

21 sept kl 19.00 
i Aroseniusskolans aula

23 sept kl 19.00 
i Skepplanda församlingshem

Inträde/fi ka 40:-

presenterar och 
signerar sin bok

Sigun Melander

Ahlafors sköna skalp
– Tacka firma Hansson/Antonsson för det

Vilka grabbar, firma Peter Antonsson och Tobias Hansson firade stora triumfer hemma mot Halmia. Den rappe Antonsson var inblandad i samtliga fullträffar, 
där Tobias Hansson var sist på bollen vid tre tillfällen. Halmia var länge med i matchen men fick aldrig tag på Peter Antonsson som var ett giftigt vapen mot 
en trög backlinje. AIF vann den viktga matchen med 5-2 och har nu fyra poängs försprång.             Läs sid 17
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Kinds Vakt verksammar i hela Västra 
Götalands län, och har sedan juni -08 
levererat säkerhet i Ale kommun.

Vi löser dina 
säkerhetsbehov

Kinds Vakt, ditt 
lokala vaktbolag i Ale

0303 - 74 99 97

Vi är ett lokalt städbolag i Ale 
som förutom traditionell 
städservice även erbjuder 
olika sorters kringservice.

- Vi levererar städning 
 till högsta kvalité
- Vi arbetar i Ale,
 Kungälv och 
 Lilla Edets kommun.

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

Nu har vi öppnat vårt gatukök 

GÖTT MOS
- Vi vill tacka alla som var på 

plats vid vår premiär!
Vardagar 11-21, lörd-sönd 12-21

PIZZERIA
BELLA MIA GÖTT MOS

Gatukök

0707-41 66 240303-962 67 ALE TORG

Lördag 26 september. Öppet till kl 15
För mer info se annonser i nästa veckas nummer!
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