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Kjell Andersson hade inte 
bara mopeden med sig utan 
också rätt utrustning..

Efter två års uppehåll var det i lördags nystart för Älvängenloppet. Ett knappt 100-tal löpare kom till start. Snabbast var Mikael Ekvall från Strömstad som 
försvarade sitt guld från 2007. Segrade i damklassen gjorde Sara Holmgren från Sävedalen.             Läs sid 17

Veteranmoppar 
i fokus
SKEPPLANDA. Rally för 
veteranmopeder lock-
ade 45 entusiaster till 
Forsvallen i lördags.

Mopeder av alla de slag och trots 
sin höga ålder ofta i perfekt skick. 
Veteranmopedisterna träffades för en 
dags umgänge och utbyte. Det blev en 
tur på sju  mil till Koberg.

Läs sid 16
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Full rusning i Full rusning i 
ÄlvängenloppetÄlvängenloppet

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

0303-74 26 80 | www.aleveterinaren.se | Ledetvägen 3   449 51   ALAFORS
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COLORAMA ÄLVÄNGEN
GÖTEBORGSV 88, TELEFON 0303-74 60 85 
MÅNDAG-FREDAG 09–18, LÖRDAG 10–14

Vill du ha en vackrare och mer motståndskraftig fasad? Vi har marknadens bästa färger 
som skyddar och håller ditt hus vackert i många år. 

Vi har redskapen som gör jobbet enklare och bättre, och vi har massor av proffsiga tips.

Välkommen till Colorama! Din personliga coach för ett snyggare 
och starkare hem.

SNYGG & STARK
PÅ NOLLTID!

Alcro Bestå
Målningssystem skyddar

ditt hus till

2025

Måla utan
lösningsmedel.

Alcro Fönster. Vattenburet och
miljöanpassat färgsystem.

Öppet 9-20 alla dagar!
Lödöse 0520-66 00 10 Erbj. gäller tom 16/5

VECKANS VARA!
Loranga, Cuba Cola
Krus Brus, Blå-Dåre
Pärra Pyz mfl. + pant

3 stLÄSK 1 liter 

Öppettider
Måndag ........................10-18
Tisdag & onsdag ...........07-16 
Torsdag .........................10-18 
Fredag ..........................07-16 
Lördag ..........................10-14

AAlllttt ffföööööörrrr ttttttrrrrrääääääädddddddggggggåååååårrrddddeenn 
belysning, fontäner, 

pumpar, verktyg m.m.

fr.

Äntligen är våren här!
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– inte bara ett besök – en upplevelse
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