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Med rätt skydd kan du känna dig bekväm och säker i alla situationer, även om du 
ibland har urinläckage. TENA Ladys nya unika Fresh Odour Control™, neutraliserar 
snabbt lukt och håller dig fräsch i upp till 8 timmar. 

Med TENA Lady Fresh Odour Control™

kan du leva som vanligt.
Kontakta läkare, distriktssköterska eller uroterapeut för råd och rätt behandling, 
om du besväras av urinläckage. Produkterna går även att köpa på apotek och i butik.

Beställ gratisprov på www.TENA.nu

Var trygg med 
TENA Lady 

NÖDINGE. På lördag blir 
det författarfrukost på 
huvudbiblioteket.

Mats Ahlstedt 
kommer på besök för 
att berätta om sig själv 
och varför han skriver 
kriminalromaner.

Besökarna får också 
ta del av historien 
bakom ”Den röda dam-
cykeln” som utspelar 
sig i Nödinge.

Författarfrukosten ska ses 
som ett arrangemang med 
anledning av Världsbokda-
gen som infaller fredag 23 
april.

– Istället för att göra en 
kvällsaktivitet på fredagen 
bestämde man sig för en för-
fattarfrukost dagen därpå. 
Det ska bli kul. Det roligas-
te jag vet är att skriva böcker 
och det näst bästa jag vet är att 
få prata om dem och träffa lä-
sarna, säger Mats Ahlstedt till 
Alekuriren.

Mats Ahlstedt kommer 
att hålla ett föredrag om de 
böcker han skrivit och det 
verk som är på gång. Den 1 

september är det nämligen 
release för ”Dömd för livet”.

Lokalreporter
Att Nödinge kom att spela en 
central roll i boken ”Den röda 
damcykeln” har sin förkla-
ring i Mats Ahlstedts tidiga-
re koppling till Ale kommun. 
Få känner till att han har ar-
betat som lokalreporter i just 
denna region på 70-talet.

– Jag jobbade som jour-

nalist på Trollhättan Tid-
nings lokalredaktion i Nol 
och bevakade det som hände 
i trakten. Det var alltifrån att 
återge hembygdsföreningars 
arrangemang till polisbevak-
ning, berättar Ahlstedt.

Fler intressanta anekdoter 
kommer Mats Ahlstedt att 
dela med sig av på lördagens 
författarfrukost i Nödinge.

JONAS ANDERSSON

Författarfrukost på Ale bibliotek
– Mats Ahlstedt gästar Nödinge

På lördag blir det författarfrukost på Ale bibliotek med Mats Ahlstedt.

Bibliotekschef Margareta Nilson välkomnar aleborna till för-
fattarfrukost i Nödinge nu på lördag.
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astmaoallergiforbundet.se

Har du astma?

Bli medlem du också

Vart är ni 
på väg?

På Ale Torg finns allt du 
behöver på nära avstånd. 

Hög tillgänglighet och en 
utbredd service. Du hittar apotek, 
arbetsförmedling, systembolag, 
medborgarkontor, McDonalds, 
Ica Kvantum, post och bank samt 
ett stort urval av trendiga butiker.

 

 

ICA Kvantum | McDonald’s | Lindex | Klippstudion | ZooNet | Limit

Dressman | Blomsterriket | Ale Bokhandel | Ale Tips & Tobak | Svenheimers 

konditori | Hälsoteket | Svensk Fastighetsförmedling | Handelsbanken

Daisy footwear | Nols Färg | Aktuell Optik | Lidl | Backa Fisk | Sportlife

Xlnt | Systembolaget | Sportringen | Drömhuset | Pizzeria Bella Mia

Med Stop | Ale Skomakeri | Klockmaster | Smycka | Ananda Thai | Kick’s  

Alfredssons Trafikskola | Nordea | Ale Solotek | M2 | www.aletorg.se

Ale Torg ägs och förvaltas av Fastighets AB Balder   

Öppet vardag 10-19, lördag 10-15

ICA Kvantum har öppet 8-22 alla dagar
Sportringen, Ale Tips & Tobak, Hemtex, Limit, Lindex, Klippstudion, Blomsterriket 

DjurMagazinet, Drömhuset, KICKS, Lidl 10-17, Pizzeria Bella Mia 12-21 

Ananda Thai Take away 12-20 och McDonald’s 10-24

Du åker väl inte över ån efter vatten 
när du har nära till allt?

– lätt att nå


