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Lunchgäster.

Sopplunch på 
museet
ÄLVÄNGEN. i fredags 
var det företagarlunch 
på Repslagarmuseet i 
Älvängen med ett drygt 
30-tal personer på plats.

Arbetsförmedlingen stod som värd för 
februari månads sopplunch. Michael 
Leufkens, arbetsförmedlingschef för 
Göteborgsregionen, förmedlade en 
hoppfull framtidsbild.

Läs sid 3
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Ale-Surte BK förlorade lördagens seriefinal mot IF Boltic med klara 10-3. Förutsättningarna var enkla – segrande lag gick till elitserien. Med tanke på mat-
chens betydelse var det beklämmande att de yttre omständigheterna spelade en central roll. Boltic behärskade snökaoset på klassiska Tingvalla bäst, men 
får nu anledning att skynda på hallplanerna. Det finns dock fler saker att se över inför återkomsten i högsta serien. Truppen och ekonomin är två bärande 
faktorer som måste förstärkas radikalt för att ge klubben en är ärlig chans att överleva avancemanget. För Ale-Surtes del blir det ytterligare en säsong i all-
svenskan och med handen på hjärtat är det kanske lika bra?                Läs sid 15
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Här tar det roliga slutHär tar det roliga slut

Innertaks – kampanj 
Elittaket 

Vit Topp & Vit Struktur 

12x620x1200 mm 

Ord: 119-129:-/m2 

nu förlänger 
vi öppettiderna 
på lördagar!

VARDAGAR 6.30 - 18.00
lördagar 9.00-14.00

Nu99:-/m2

ÄLVÄNGEN 075-241 7050
Mån-Fre 6.30-18.00
Lör 9.00- 14.00 
www.beijerbygg.se Riksväg 45, 6 km norr om Älvängen, Alvhem•0303-33 64 80 • www.bengtshusvagnar.se

Öppet måndag-torsdag 10-18 fredag 10-16 söndag 11-15

Bra fi nansiering • Vi löser dina gamla lån • Serviceverkstad 

Välvårdade begagnade husvagnar och husbilar till bra pris!

Välkomna!

VI FIRAR 30-ÅRSJUBILEUM I ÅR!

KANONPRISER 
PÅ KVARVARANDE 2009:OR

Passa på och gör en bra affär!Passa på  och gör en bra affär!

Vi är ett lokalt städbolag i Ale 
som förutom traditionell 
städservice även erbjuder 
olika sorters kringservice.

- Vi levererar städning 
 till högsta kvalité
- Vi arbetar i Ale,
 Kungälv och 
 Lilla Edets kommun.

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD
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