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NÖDINGE. Musik, 
dans, loppis, hopp-
borgar kaffe och 
korv.
Klöverdagen i 
Nödinge saknade 
inget.
– Det är vårt svar på 
Hammarkullen, säger 
Jean Altun.

Hyresgästföreningen på 
Klöverstigen i Nödinge 
utmanade i lördags en av 
Sveriges största kulturfes-
tivaler i Hammarkullen.

– Vi försöker bara liva 
upp det lite. Det är roligt 
när det händer något, inte 
minst för barnen, säger 
Jean Altun.

Och visst hände det 
saker.

Till tonerna av den syd-
amerikanska gruppen Ya-
kotupak började spontan-
dansen ta sig uttryck. I 
hoppborgarna var det fullt 
ös hela dagen.

– Det är roligt att alla 
verkar trivas. Jag tror det 
här kan vara startskottet 
för något som i framtiden 
kan bli en Nödingefesti-
val, spånar Jean Altun.

Bakom familjedagen på 
södra Klöverstigen stod 
också Ale Mångkulturel-
la förening.

KlöverdagenKlöverdagen – en ny tradition – en ny tradition

KLÖVERSJÖ

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se Full fart i hoppborgen!Full fart i hoppborgen!

Musikunderhållning med Yakotuak.Musikunderhållning med Yakotuak.

Nu är vi snart 

klara med vår 

”minirenovering”

av salongen!
Öppettidermån-fre 9-18
tors 9-20
lör 9-13

Repslagarvägen 1 446 37 ÄLVÄNGEN
Tel: 0303 - 74 88 93 www.klippotekethuvudsaken.se

SOMMARTIDER
28/6-28/8

Mån- Fre 9-18
Lördag stängt 

eller efter överenskommelse

Överskottet från lopp-
marknaden gick tillinsla-
mingen för Moldavien.

SKOLAVSLUTNING

       Självscanningvara

Mazariner

30:-
Delicato. Blåbär/Hallon. 4–pack.

Jfr pris 4:98/st.
Pris utan 

självscanning 19,90/st

2 för

Revbensspjäll

3990
ICA Ursprung Sverige ca 1800g
Tjock i bit • Max 2 köp per kund

”Koka i lättsaltat vatten först och grilla sen!”

Öppet alla andra dagar 8-22  •  ICA Kvantum, Ale Torg • www.ica.se/ale
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, sjukdom eller leverantörsförseningar. Priserna gäller v 47. • Tel 0303-975 00

Gräddglass

1990/st
Vanilj/vanilj-jordgubb

Åseglass 2 liter • jmf pris 9,95/liter

Bär

32:-
ICA 250g

Djupfryst Hallon/Blåbär/Hallon & blåbär

2 för

/kg


