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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

Ny frisyr eller färg 
piggar alltid upp!

Ja, efter tio år med frisersalongen Klipp-

studion på Ale Torg kan Anita Linde-

berg vara nöjd med vad hon åstadkom-

mit. Men hon är inte klar än.

    – Jag har mycket på gång och vill att 

både jag själv och mina anställda stän-

digt ska utvecklas och lära oss mer.

    Att ha anställda är ovanligt i frisör-

branschen men Anita är mycket mån 

om sina. Lika mån är hon om kun-

derna. Därför är internetbokning och 

generösa öppettider självklart; sju dagar 

i veckan och även på självaste julafton.

    – En del stammisar säger att det är 

spännande bara att komma hit och se 

vad jag 

har för 

färg på 

håret 

den här 

gången, berättar 

Anita, som älskar att själv byta frisyr.

    Att få fria händer med kunderna och 

få inspirera till nytänk hos både gamla 

och unga är dock allra roligast. 

    – Många skiner upp när de får ny stil 

och slipper det gamla som tynger dem. 

– Det är fantastiskt att ha 
egen salong. Jag kunde ju 
ha hamnat i ett garage eller 
med en hyrstol någonstans. 
Men så har jag också satsat 
och kört på som ett ånglok!

Anita
Lindeberg 
har såklart 
hunnit
byta både 
frisyr och 
färg se-
dan fotot 
togs... 

  Anita väljerSTAD
NATURCYKEL

BILBIO
BOKKORT HÅR  LÅNGTNATURLIGT FÄRGAT

FÖR MÄNPå schampoo och balsam 
av märket System Professional

GÄLLER HELA VECKA 43

60%
rabatt

Vi ses på

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 43. • Tel 0303-975 00

 Självscanningvara

Potatissallad

4:-/hg
De Läckra • Lösvikt • Max 5 hg per köp • 40:-/kg

Pris utan ICA självscanning 7:95/hg

Äpple

1490
/kg

Äpple Aroma. Sverige klass 1

Veckans Provsmak!
Fredag 11-19:
• Crepes / Fyllda pannkakor, Björnerud

• Smothie med recept och tips, 

Werners Gourmetservice

Lördag 10-18:
• Glass, Lejonet & Björnen

Kålrot
Gul lök
Morot

290
/kg

Sverige Klass 1 • Max 5 kg/kund.

O’boy

3690
/st

Marabou. 110g • Jfr pris 33:55/kg

Rostbiff

49:-/kg
ICA. Ursprung Sverige • Ca 990 g • I bit • Av nöt

Kaffe

    49:-
Gevalia. 400–500 g. Jfr pris 61:25–49:00/kg. 

Max 1 köp per kund.

2 för

nu har vi
Rotfrukts-

vecka!


