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Gratis synundersökning!

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 

Sveriges ledande leverantörer, 
vilket även innebär snabba 

leveranser!

Nu har vi LÖRDAGSÖPPET 10-14!
Vardagar har vi öppet 9-18, lunchstängt 13-14.

Boka tid på 0303 - 22 90 33 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

Ale Torg ägs och förvaltas av Fastighets AB Balder

Tomten kommer med häst ochTomten kommer med häst och 
vagn & delar ut julklapparvagn & delar ut julklappar 
till de 10 barn som vunnittill de 10 barn som vunnit 
önskeklappen.önskeklappen. 
Chokladtomtar till alla barn...Chokladtomtar till alla barn...

Julklapps-
utdelning
Lördag 19 december kl 12

SöndagsLotten!
Söndag 20 december
När du handlar för 300 kr i någon av butikerna 
på Ale Torg* på söndag 20 december får du en 
lottsedel som ska lämnas in i Icas förbutik. 
Vinsten är ”Fyll en kundvagn med så mycket du 
kan på tre minuter!” 
(Gäller matvaror, max en av varje)

Dragning sker måndag 21 dec kl 12
Ju mer du handlar desto fl er vinstchanser!

* (Gäller ej Ica Kvantum,
Systembolaget och Apoteket)

Vår testshoppare Ronny 
fyllde vagnen med varor 

för 2687 kr!

Ale Torg 0303-971 50

Trött? 
– Chi San hjälper

Chi San är Sveriges mest använda uppiggare. 
Förklaringen är enkel, Chi San innehåller 
en fi x kombination av några av världens 
mest undersökta uppiggande örter, 
rosenrot, rysk rot och schisandra.
Chi San är dessutom godkänt av 
Läkemedelsverket – din garanti 
för kvalitet.

Traditionellt växtbaserat läkemedel att 
användas som adaptogen vid trötthet 
och svaghetskänsla.  

Indikationen för ett traditionellt 
växtbaserat läkemedel grundar sig 
uteslutande på erfarenhet och 
långvarig användning. 111199::--

300 ml

116688::--
500 ml


