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...för Ale i tiden... 
Kolla vår politik på 
www.aledemokraterna.se

Maila oss: tips@ale.nu

VI ÄR REDO 
ATT TA ÖVER! www.ale.nu
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Läs mer på www.alekretsen.centerpartiet.net

Vägombyggnad 
pågår!

Ale Torg ägs och förvaltas av Fastighets AB Balder   

 

(Systembolaget, Apotek, Bank och Reatauranger har specieller öppettider)

BUTIKER:

NÖDINGE SÖDRA 
MOT ALE TORG

TA AV I NOL
MOT ALE TORG
FÖLJ LOKALVÄGEN

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

VECKANS VARA!
GRILLAD 
KYCKLING

90000000000
/st

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

Förtidsröstningen har star-
tat. I år erbjuder kommuner-
na sammanlagt 3 321 röst-
ningslokaler för förtidsröst-
ning. I Ale finns möjligheten 
att förtidsrösta på sju olika 
platser, från Surte i söder 
till Skepplanda i norr. Lokal-
tidningen besökte Älväng-
ens dagcentral på öppnings-
dagen där Fredrik Johansson 
(M) och Boel Holgersson (C) 
var i full färd med att lägga 
ut valsedlar för sina respek-
tive partier.

Förtidsröstningen Förtidsröstningen 
i full gångi full gång

Nytt torn i ny SurtevisionNytt torn i ny Surtevision

Entreprenören Olle Skog-Entreprenören Olle Skog-
lund presenterade i sön-lund presenterade i sön-
dagskväll sin nya vision dagskväll sin nya vision 
för Surte centrum. Exklu-för Surte centrum. Exklu-
siva åhörare var socialde-siva åhörare var socialde-
mokraterna Eva Eriksson, mokraterna Eva Eriksson, 
Jarl Karlsson och Stina-Jarl Karlsson och Stina-
Kajsa Melin.       Kajsa Melin.       Läs sid 3Läs sid 3
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