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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
Ale Tips & Tobak | Alfredssons Trafi kskola | Backa Fisk | Blomsterriket | Drömhuset
Daisy footwear| Dressmann | Frukt- och grönsakshuset | Gött mos | Xlnt
Handels banken |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

Färg, form och 
inredningslust

Det säger Veronica Dobrijevic, 

säljare och butikskommunikatör på 

Hemtex på Ale Torg. Här är hon 

bland annat ansvarig för att skylta 

varorna och duka upp kampanj-

materialet på ett smakfullt sätt.

– Det är ett rent nöje att sälja 

sådant man själv tycker är snyggt, säger 

Veronica som älskar  färger och att få 

kombinera dem med varandra.

Roligast är att kunna ta sig tid och 

ge kunderna ett trevligt bemötande. 

Många vill ha tips och råd om inred-

ningsdetaljer och vad som passar ihop 

eller inte. Då ställer Veronica och hen-

nes kollegor mer än gärna upp. 

Inför 

hösten

är det 

plom-

mon och 

lila som 

gäller, och kanske lite orientaliskt 

med ett stänk av guld, säger Veronica 

och slår ett slag för kuddar och gardiner.

– Genom att byta dem kan man lätt 

göra om sitt hem.

Vi ses på

– Gardiner och prydnads-
kuddar gör jättemycket. 
De kan man byta ofta och 
med nya färger och möns-
ter förändra ett rum.
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Veronica 
ger gärna 
råd om 
färgval och 
heminred-
ning.

  Veronica väljerSTAD
NATURBIL
CYKELBIO    BOKÖL    VINKLASSISKT ORIENTALISKT    

Höst
Vi gör plats för nya varor
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Skyltfrågan engagerar
Förra veckans skriverier 
om den uteblivna skyltning-
en till Ale Arena, bandyhuset i 
Bohus, har engagerat många. 
Mejl har strömmat in till re-
daktionen, men mest glädjan-
de är att frågan nu har enga-
gerat kommunstyrelsens ord-
förande, Jarl Karlsson (S).

– Jag har tagit kontakt med 
chefen för Vägverket Väst och 
påtalat vikten av att en skylt 
sätts upp nu och inte imor-
gon. Jag har fått besked om att 
Vägverket nu jobbar intensivt 
med frågan och har lovat mig 
besked inom en vecka.

PER-ANDERS 
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Älvängen

GOTT TILL

HELGEN?

EN SMÖRGÅSTÅRTA!
E

Nr 33  |  vecka 40  |  2008  |  År 13  |  100% täckning  |

LEDIGA PLATSER
uthyres för vinter-

BOHUS. Ale Arena är 
Sveriges tredje inom-
hushall för bandy.

Under försäsongen 
har den varit flitigt 
besökt av bandyklubbar 
från landets alla hörn.

Men att hitta dit är 
inte alltid så lätt – ban-
dyhallen är konstigt 
nog inget man skyltar 
med.
Ale Arena, Sveriges tredje in-
omhushall för bandy, saknar 
helt hänvisningsskyltar. 
Varken från E45 eller lokalvä-
gen i Bohus finns någon väg-
visning. Hallen som har blivit 
en stor attraktion under för-
säsongen och lockat många 
nya besökare till Ale är svår 
att hitta första gången.

– Vägverket ansvarar för 
E45 och har lång handlägg-
ningstid för skyltar. Jag vet 
inte ens om någon skylt till 
Ale Arena är beställd, säger 
Nils Birgander, teknisk chef 
i Ale och hänvisar till gatuc-
h f b d

Ishall –inget att skylta med?
– Sveriges tredje bandyhall är inte lätt att hitta

Ät 2 betala för 1

AFTER WORKAFTER WORK

Fredagar kl 17-20lFredagar kl 17-20l

Torggatan 1, Älvängen • Tel. 0303-74 92 30

Lördag 4 oktoberLördag 4 oktober
Patrik från Hot ShotPatrik från Hot Shot
– en trubadur av bästa märke– en trubadur av bästa märke

Faksimil vecka 40, 2008. Ett år senare har fortfarande inget 
hänt.

Madenskolans elever har fått välja vad de vill göra på elevens val. Ett av alternativen var att få 
vara med och göra en skoltidning. Alekuriren var där och berättade hur "kollegor" i branschen 
arbetar. Intresset var stort och nu vässar eleverna pennan – till jul ska tidningen tryckas.

Ny tidning på G!Ny tidning på G!

Öppet alla andra dagar 8-22 • ICA Kvantum, Ale Torg • www.ica.se/ale
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, sjukdom eller leverantörsförseningar. Priserna gäller v 41. • Tel 0303-975 00

 Självscanningvara

Maskin-
diskmedel

65:-/st
Sun. 70 tabletter • Jfr pris 0:92/disk • Mer för samma peng!

Veckans Provsmak!

Wienerbröd

5:-/st
Schulstadt • 70g • Jfr pris 71,42/kg

Pris för dig utan ICA självscanning 7:95

Billy’s Skyscraper

29:-
Dafgårds. 195 g. Djupfryst.

Jfr pris 74:36/kg.

2 för

Köttbullar

39:90/st
Scan. 1 kg. Färska.

              Fonder

23:90/st
Bong. Touch of taste. 180 ml.
Jfr pris 132:78/liter.

Friscus Juice

17:90/st
Bravo. 1 liter • Jfr pris 17:90/liter.

Nyhet!

Mandelfl äta

Torsdag 8/10 kl 11-19:  Ingelsta Kalkon

Fredag 9/10 kl 11-19: 

Linddert Yoghurt & Smör

Ritter Sport Choklad

Ingelsta Kalkon

VECKANS 

PROFIL


