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Patrik Olsson.

Patrik gasar 
mot toppen
GÖTA. Patrik Olsson kör 
i STCC för andra året. 
Målet är topp tre.

Första året i STCC slutade med en tolf-
teplats, men i år har götasonen siktet 
högre ställt. I sin Volkswagen hoppas 
han skörda nya framgångar med stall-
kamraten Fredrik Ekblom. Tillsam-
mans tävlar de för Team Biogas.se. 
Alekuriren har träffat killen med drag.

Läs sid 26
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Elchockad?
Byt till Elitfönster innan 

nästa vargavinter!
Kampanj i butiken 

tom 31 mars.

- bäst på sikt

Köp 4 
betala för 3!

Vi bjuder på 
det billigaste.

ÄLVÄNGEN 075-241 7050
Mån-Fre 6.30-18.00
Lör 9.00- 14.00 
www.beijerbygg.se

Demodag 
Torsdag 25 mars
kl. 13.00-18.00. 

Exactas representant på plats. 

Kom in för att få 
fantastiSka priser på 

basturum och tillbehör.

Suveräna seriesegrare!

Nödinge SK:s handbollsdamer gick obesegrade genom hela division 4. Laget avslutade med att besegra Göteborgs KVIK i överlägsen stil. Nästa år gör de blå 
eleganterna comeback i division 3 och får Nödinge behålla sin tallangfulla uppställning finns det goda förutsättningar att lyckas ta sig upp ytterligare en di-
vision. Ale HF:s herrar slutade femma i division 3 västsvenska västra, vilket får anses som godkänt.                                                                Läs sid 31 och 33

Ale Torg 0303-973 01

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

PUMA BIG CAT WCT
Track jacket. S-XXL. Finns i 
fl era olika färger.
Ord. pris 599:- 

NU 
399:-

PUMA ZIP-HOOD
Sweat jacket. Strl 36-44. 
Finns i fl era olika färger.
Ord. pris 599:- 

NU 
399:-
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Gediget hantverk!
Sängfabriken i Lödöse erbjuder resårmadrasser 

av högsta kvalité  till ett kanonpris!

Öppet Tors-Fre 10–16, Lörd 10–15 • Tel 0520-66 08 50
LÖDÖSE Skeppsbyggareg. 10 • www.alggarden.se

0303-74 26 80 | www.aleveterinaren.se | Ledetvägen 3   449 51   ALAFORS
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