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Joakim Strömbäck.

Äntligen, 
Ale-Surte!
BOHUS. Ale-Surte tog en 
ny viktig fullpoängare 
hemma mot Jönköping.

Det viktigaste med lördagens utklass-
ningsseger (7-0) var att Ale-Surte för 
första gången i år briljerade. Pass-
ningsspelet satt äntligen som det 
skulle. Kanske var det tack vare nyför-
värvet Patrik Eidenert som anslöt i 
veckan?
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”Ting i andra hand”

Göteborgsv. 95, Älvängen • Tel 0303-746180

ÖPPNAR
Lördagen 23 januari
Dagens försäljning går till Vitrysslands Vänners 

sommarläger för barn o ungdomar
INLÄMNING TIS. 18-20

Ale Torg 0303-973 01

Vardagar 10-19 Lördagar 10-15 
Söndagar 11-15Söndagar 11-15

VINTERREAVINTERREA
330-50%0-50%
RRABATTABATT

Gäller på:Gäller på:

vinterkängorvinterkängor
vinterjackorvinterjackor
thermobyxorthermobyxor

Gäller fr o m. onsdag 20 januariGäller fr o m. onsdag 20 januari
KKan ej kombineras med andra rabatter eller avtalan ej kombineras med andra rabatter eller avtal

SLUTREA!

boutique

Kello
Oui
Ted Nicol
Elton
Newhouse
C•Ro
GR
Almia

Västra Gatan 67, Kungälv 0303-92415
Mån-fre: 10-18, Lör: 10-15  • www.nillashop.se

ÄLVÄNGEN 075-241 7050
Mån-Fre 6.30-18.00
Lör 9.00- 13.00 
www.beijerbygg.se

full fart på vår januari-

rea!
kom & fynda!

En vinter vi sent glömmer
– Kanalverket känner fruktan och i Alebacken jublar man– Kanalverket känner fruktan och i Alebacken jublar man

Isen har ställt till det för trafiken på Göta älv. Isbrytarna går för fullt för att hålla rent för yrkestrafiken. Men det är inte alla som beklagar sig över den 
stränga kylan. Entusiasterna i Alebacken jublar över den ena rekordhelgen efter den andra. Över 800 liftkort såldes i helgen som gick och ingen oroar sig 
längre över de tunga investeringarna som föregick säsongen. Alebacken är tveklöst Västsveriges mest omskrivna turistmål vintern 2010.

Foto: Allan Karlsson 


