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När du går ett xtravaganza viktminsknings-
program får du en personlig hälsokons ult 
som följer dig under din resa mot en  varaktig 
viktminskning. Våra hälso konsulter är proffs på 
viktminskning och har expertkunskaper inom 
kost, rörelse glädje och mental träning. 

Ring nu! 0303-445 900
xtravaganza Viktcenter Kungälv
Adress: Solbräckegatan 3,442 45 Kungälv
Mail: kungalv@xtravaganza.se

Du får en egen hälsokonsult!

Vill du gå ner i vikt?
Nu startar 2 viktminskningsgrupper för dig som vill 

gå ner i vikt i augusti. Endast 30 platser.

Läs mer på:
xtravaganza.se

DAMMEKÄRR
MARKNAD
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VÄLKOMNA! OK ALEHOF

ÄT 2 BETALA FÖR 1

AFTER 
WORK
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Varje fredag 17- 20
Måndag - torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22
Lördag kl: 13 - 22
Söndag kl: 13 - 20

NÖDINGE. Några gånger 
om året visar de upp 
sig.

I lördags rullade trak-
torgänget från Uspas-
torp in på Ale Torg.

Det har nog aldrig 
hänt tidigare att åtta 
veterantraktorer köat 
till Mcdrive.

Traktorgänget i Uspastorp 
visar upp sina veteranfordon 
med jämna mellanrum. De 
är exempelvis ett återkom-
mande inslag på Älvängens 
julmarknad och någon gång 
tidigare har de gästat Ale 
Torg.

Nog var det en del flanö-
rer som höjde på ögonbry-
nen när traktorerna gjorde 
entré på Ale Torg i lördags 
förmiddag. Efter en tur runt 

köpcentret tog de sikte på 
Mc Donalds.

– Det är roligt att göra lite 
utflykter. Folk uppskattar 
när vi kommer och vi möter 
inga sura miner ute i trafiken 
heller, säger Kurt Jannes-
son som själv äger en BM10 
från 1950.

Lördagen den 2 oktober 

finns det chans att beskåda 
veterantraktorerna igen. Då 
avgörs nämligen det årliga 
stubbracet i Uspastorp.

– Det ser vi verkligen fram 
emot och arrangemanget 
brukar locka en hel del åskå-
dare, avslutar Kurt Jannes-
son.

JONAS ANDERSSON

Veterantraktorer intog Ale Torg
En ovanlig syn mötte besökarna på Ale Torg i lördags. Åtta veterantraktorer bildade en lång 
kö till Mcdrive.

Kent Mattsson fanns med i traktorparaden och här har han 
just erhållit sin lunch.
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