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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 

Ale 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

Godsaker för alla 
tillfällen – året om

Med jämna mellanrum gör tidsbundna 

bakverk besök i konditoriet och nya 

produkter dyker ideligen upp. Men 

kunderna kan räkna med att alltid hitta 

sina favoriter och känna igen sortimen-

tet, oavsett säsong.

    – Budapestbakelser och någon form 

av prinsessbakelse är exempel på sådant 

vi alltid har. Men det unika är nog vårt 

stora sortiment av fantastiska kondis-

bitar; vi har otroligt många olika och 

goda varianter, säger Petra Niklasson.

    Hon är butikschef och personal-

ansvarig på Svenheimers Konditori på 

Ale Torg men arbetar också på företa-

gets butik i Gamlestan. Där ligger även 

bageriet som levererar bakverken. 

  

    Svenheimers är ett familjeföretag 

och det är nu tredje generationen som 

förvaltar de gamla recepten. Konditoriet 

i Ale har funnits sedan torget byggdes 

och har många trogna stamgäster. 

    – De som kommer på morgonen kö-

per mackor, på lunch säljer vi sallader, 

på eftermiddagen köper folk med sig 

bröd och till helgen är det bakelser.

Förra veckan var det Gustav 
Adolfsbakelser och farsdags-
tårtor och snart kommer 
vörtbröd och lussekatter. Och 
semlor – det kan du beställa 
året runt på Svenheimers.

Petra 
Niklasson
har arbe-
tat i Ale 
i två år. 

  Petra väljer

BRÖD
BULLAR

BAKELSER
KAKOR

KAFFE
TE

LJUST BRÖD GROVT

SEMLA
LUSSEKATT

Vi ses på

Kaffe & Smörgås
Gäller hela vecka 46

Ordinarie pris 65:-

49:-

3700GÖR DET VARJE VECKA!
          SJÄLVSCANNA DU OCKSÅ & SPARA TID!

       Självscanningvara

Veckans Provsmak!
Torsdag 11-19:

Matpajer från Felix

 Goda nyheter från Fazer 

& Ost från Hugo Eriksson

 Fredag:
Goda nyheter från Fazer 

& Ost från Hugo Eriksson

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 46. • Tel 0303-975 00

Fira Ostkakans dag 14/11!

2 för

Ostkaka2490
/st

Frödinge 600g • Jfr pris 41,50/kg

Finns 
laddat på ditt 

ICA-kort!

Svenska Äpplen990
/kg

Ingrid Marie/Aroma • Klass 1

Fläskytterfi lé7990
/kg

Nybergs Deli. Ursprung Sverige • Ca 800g • Gourmetmörad

Av benfriputsad kotlett

Gott med dijon-
senap i höstgrytan!

        Kanelgiffl ar

   25:-
Pågen 200 gJfr pris 41,67/kg

Pris utan ICA självscanning 17,95/st
Max 1 köp per kund

Korv stroganoff
ikväll?

Finns 
laddat på ditt 

ICA-kort!

Falukorv

1990
/st

Scan 800g •  Jfr pris 24,88/kg •  Max ett köp per kund

GÖTEBORG. Swebus och 
Västtrafik skapar en 
linje från Skepplanda 
till Jul på Liseberg.

Nu på lördag startar 
två turer med utgångs-
punkt Skepplanda.

Västtrafiks biljetter 
och kort kommer att 
gälla som vanligt på 
bussen.

Under sex lördagar fram till 
jul, med start den 14 novem-
ber, kommer Swebus att köra 
två turer till Liseberg. Bussen 
utgår från Skepplanda och går 
vidare till Älvängen, Nödinge 
och Bohus och sedan direkt 
till Liseberg. Två avgångar 
under alla lördagar fram till 
jul, från Skepplanda klockan 
13.50 och 15.50 och tillbaka 
från Liseberg klockan 18.00 
och 20.00.

– Jul på Liseberg är en 
mycket trevlig tradition som 
jag själv uppskattar mycket, 
en ljuspunkt i höstmörkret. 
När vi såg möjligheten att 
prova nya avgångar direkt till 
Liseberg var det självklart att 
testa, säger Magnus Härle, 
trafikchef på Swebus.

(H)jul på Liseberg
– Ny busslinje från Skepplanda

Magnus Härle, trafikchef på Swebus.
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