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Älvängen

Nr 28  |  vecka 34  |  2010  |  År 15  |  100% täckning  |

Ingen vidare koll...

Skepplanda 
på kvalplats
SKEPPLANDA. SBTK fick 
först ett rejält botten-
napp, men tog sedan en 
övertygande seger borta.

Nu är laget på kvalplats.

Det spirar återigen optimism i ale-
fotbollen. Skepplandas herrar är på 
väg mot fyran och Älvängens IK gick 
i helgen upp i serieledning i division 
6 D Göteborg. Nu ska bara AIF få ord-
ning på spelet så kan hösten bli rolig.

Läs SPORTEN

GE MILJÖN
CHANSEN! www.ale.nu

Läs mer på www.alekretsen.centerpartiet.net

Kärnverksamhet 
först 

- kommunhus sen

...för Ale i tiden... 
Kolla vår politik på 
www.aledemokraterna.se
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Öppet 9-20 alla dagar!
Lödöse 0520-66 00 10

Skriv ut tips 
& matförslag i 
vår nya recept-
terminal!

VI FIRAR 5-ÅRSJUBILEUM!
ERBJUDANDERNA GÄLLER TORSDAG 26/8-SÖNDAG 29/8

Ale Torg 0303-973 01

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

Viking Cherrox
Varmfordad regnstövel.
Svart, röd, strl 25-35. Ord pris 299:-

Bagheera Smasher
Gympasko, strl 28-35. Svart, 
vit. Ord pris 299:-

Adidas ryggsäck
Röd, svart, blå. Ord pris 249:-

NU 199:-

NU 199:-NU 125:-
SE ANNONS PÅ SID 17 

FÖR FLER ERBJUDANDE

Gäller fr.o.m. torsdag 26/8 - söndag 29/8. 
Med reservation för slutförsäljning. 
Kan ej kombineras med andra avtal 
eller rabatter.

ÄLVÄNGEN 075-241 7050
Mån-Fre 6.30-18.00
Lör 9.00- 14.00 
www.beijerbygg.se

BYT TAKET INNAN VINTERN! 

Kampanjpriserna gäller tom 8/9 

Benders Palema 
Betongpannor  

59:-/m2 
Vi bjuder på 
hemkörningen! 
(Max 3 mil) 

0303-74 26 80 | www.aleveterinaren.se | Ledetvägen 3   449 51   ALAFORS

���
����

	
���

���

���������
	�
�����

	�
������

Therese kan konsten att inspirera

När den tioåriga entreprenörsut-När den tioåriga entreprenörsut-
bildningen Unga entreprenörer i nya bildningen Unga entreprenörer i nya 
Europa jubilerade föreläste Therese Europa jubilerade föreläste Therese 
Albrechtson på Krokholmen. Få kan Albrechtson på Krokholmen. Få kan 
inspirera ungdomar som hon, inte så inspirera ungdomar som hon, inte så 
konstigt med tanke på att hon bara är konstigt med tanke på att hon bara är 
25 fyllda. Trots sin ringa ålder har hon 25 fyllda. Trots sin ringa ålder har hon 
en enorm erfarenhet av just entrepre-en enorm erfarenhet av just entrepre-
nörskap.                Läs sid 22nörskap.                Läs sid 22


