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Crossveteraner i Älvängen.

Alltid väder för 
veteraner
ÄLVÄNGEN. För fjärde 
året bjöds crossvetera-
ner in till Paradisbanan i 
Älvängen. 

Inte ens ett ihållande 
regn kunde hålla "gub-
barna" borta från sadeln.

– Vi är vana vid lera, säger Janne 
Johansson, en av eldsjälarna bakom 
initiativet att bjuda in gamla förare till 
en veteranträff.

Läs sid 17
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Marknad för gammal och ung
– Öppen gård i Kilanda lockar storpublik– Öppen gård i Kilanda lockar storpublik

Kilanda Marknad är ett av Ale kommuns mest besökta arrangemang. Trots att vädrets makter inte var på arrangörens sida var folkvimlet i Kilanda ett 
faktum. Besökarna stortrivdes med utbudet av aktiviteter och som synes på bilden fanns det något för gammal som ung – korv som veteranbilar... 

Läs sid 14-15
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Hålstensvägen 6, Älvängen • 0303-74 61 47

Telefontider:
Tis-fre 8-17

Lör 9-13

Skoinlägg! 
Specialist på handgjorda inlägg.

Alltid gratis undersökning 
och nöjd kund-garanti! 

Läs mer på:
www.inlaggsmakaren.se

Per Karlsson - ortopedskotekniker

Öppet 9-20 alla dagar!
Lödöse 0520-66 00 10 Erbj. gäller tom 23/5

VECKANS VARA!
3x3
MIKRO-
POP
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Ale Torg 0303-973 01

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

Kan ej kombineras med andra avtal eller rabatter. 
Reservation för slutförsäljning.

KICKBIKE
3 storlekar.

Fr 299:- INLINES
Ställbar storlek, Stl. 29-32, 

33-36, 37-40. 
Ord. pris 699:-

SKATEBOARD
Fr 249:-

NU 599:-
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KLIPP UR & TA MED!
20% på allt! 

Gäller ons-lörd. v20 
i Längtabutiken.

Kom in och prova vår 
goda Balsamvinäger. 
Perfekt till 
sommarens 
grillkvällar.
Nu även som refill:
Granatäpple 
fikon, tomat 
jordgubb
blodapelsin

Citron, basilika & vitlöksolja

 

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


