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AKTUELL OPTIK I ALE BYTER NAMN TILL 

ALE OPTIK
OCH HÄLSAR ALLA GAMLA OCH 

NYA KUNDER VÄLKOMNA!

2 par kompletta progressiva glasögon 

inkl. antirefl exbehandling från  3.975 kr

Kompletta enkelslipade glasögon 

inkl. antirefl exbehandling  950 kr
Extra kostnad tillkommer för ev. högbrytande glas och 
ytterligare behandlingar

Månadslinser, halvårspaket
från 735 kr

AKTUELLA ERBJUDANDEN:

GRATIS SYNUNDERSÖKNING!

Helt utan köpkrav

BOKA TID PÅ 0303 - 22 90 33!

Vår butik är utrustad med 
toppmodern optisk utrustning

Våra optiker är legitimerade 
av socialstyrelsen.

Vi har tillsammans med andra 
fristående butiker förhandlat 
fram bra priser hos några av 
Sverige ledande leverantörer, 
vilket även innebär snabba och 
eff ektiva leveranser!

Räntefridelbetalningmed Resursbank!

Öppettider: Mån - fre 09 - 18 (lunchstängt 13-14) • Lör 10 - 14

VI FINNS PÅ ALE TORG!

POLIS
RONDENRONDEN
Tisdag 15 september

Villainbrott
Villainbrott i Nödinge. Kontan-
ter och högtalarutrustning 
tillgrips.

Strax före midnatt tänder 
någon eld på en matta utanför 
Olof Persgårdens förskola. En 
förbipasserande väktare lyckas 
släcka elden på egen hand.

Onsdag 16 september

Luftfartssabotage
Två flygplan som ska till att 
landa på Landvetter flygplats 
utsätts för laserstrålar på en 
plats öster om Älvängen. Ären-
det rubriceras som luftfarts-
sabotage.

Inbrott på Aroseniusskolan 
i Älvängen. Det är ännu okänt 
vad som har tillgripits.

Torsdag 17 september

Inbrott på Jysk
Inbrott på Jysks kontor i 
Älvängen. Vissa spår har säk-
rats på platsen.

Containerinbrott i Relsbo. 
Borrmaskiner och nätinstru-
ment tillgrips.

Fredag 18 september

Klotter
Pigegårdens förskola och Mel-
langårdens förskola, båda i 
Nödinge, utsätts för klotter.

Lördag 19 september

Narkotikabrott
Flera fall av narkotikabrott 
rapporteras i samband med 
en husrannsakan i en lägenhet 
i Nol.

Söndag 20 september

Misshandel
Vid halv fyra-tiden på morgo-
nen sker en misshandel utanför 
en restaurang i Älvängen. 
Målsägande, som är i 25-årsål-
dern, blir i tumultet av med sin 
kamera.

En bil stoppas på E45. Föra-
ren är misstänkt för rattfylleri 
och narkotikabrott.

Antalet anmälda brott under 
perioden 14/9 – 21/9: 78. Av 
dessa är nio bilinbrott och två 
biltillgrepp.

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Albotorget 5, tel 0303-338110

ALLA DAGAR
09-21SKEPPLANDA

MISSA INTE 

CIRKUS MADIGAN
på Alboskolans fotbollsplan 
24-25 september kl 18.00!

Bänkbiljetter för vuxna kostar 120kr och då får ett barn 
följa med gratis. Separata barnbiljetter kostar 80kr för 

bänkplatser.
Loge biljetter för vuxna kostar 160kr ink. ett barn. 

Separata barnbiljetter loge kostar 120kr.
Biljetter finns att köpa på Tempo i Skepplanda.

ÄLVÄNGEN. Vem trodde 
att Bokmässan bara 
var litteratur?

Visserligen är det 
böckerna som kommer 
att stå i fokus på 
Svenska Mässan till 
helgen, men det finns 
plats för andra ting 
också.

På den stora träd-
gårdsscenen, på andra 
våningen, kommer Blå-
tunga finnas represen-
terade och visa samt 
berätta om sten.

Mat & Trädgård utgör en del 
av Bokmässan, som arrange-
ras för 25:e året, 24-27 sep-
tember. För Blåtunga blir det 
emellertid premiär.

– Vi blev uppringda av ar-
rangören som inbjöd oss att 
medverka. Vi såg det som 
en stor ära och nappade na-
turligtvis på detta erbjudan-
de. Sedan det blev klart att 
vi skulle vara med har vi haft 
besök av en delegation från 
mässan vid fyra, fem olika 
tillfällen här i Älvängen. Det 
har varit mycket noggrann 
planering, förklarar Patric 
Nilsson.

Blåtunga kommer att bygga 
upp hela utställningsdelen för 
Mat & Trädgård och själva 
kommer de att husera med 
en monter bredvid självaste 
Leif Mannerström.

– Vi har tryckt upp fyra 
pallar med broschyrmateri-
al. Folk som har varit med på 
mässan tidigare säger att man 
inte kan ha med sig tillräck-
ligt med reklamblad. Vi har 
laddat upp ordentligt, säger 
Patric.

– För oss är det här ett ut-
märkt forum. Det är ett gi-
gantiskt arrangemang med 
oerhört många besökare. Ef-
tersom vi erbjuder något an-
norlunda kommer vi att sticka 
ut från mängden. Vi räknar 
inte med några affärer den här 
helgen, men på sikt kommer 
vi nog att få se resultat av vår 
medverkan.

Blåtunga kommer bland 
annat att visa upp sitt sorti-
ment av marksten och murar, 
bänkar och dekorsten.

– Vi har haft en väldigt stor 
efterfrågan på våra produkter 
den senaste tiden och fram-
förallt gäller det trädgårdssi-
dan, avslutar Patric Nilsson.

JONAS ANDERSSON

Inte bara böcker 
på Bokmässan
– Blåtunga visar upp stenar

Patric Nilsson på Blåtunga i Älvängen kommer att finnas re-
presenterad på årets bokmässa i Göteborg.


