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Tomas Eneroth (S), vice 
ordförande i Näringstskot-
tet, fick köra elbil i Nödinge.

Energiteknik 
engagerar
ALE. Riksdagsman, Tomas 
Eneroth (S), fick en 
guidad tur i Ales kluster 
av energiteknikföretag.

– Enormt spännande!

Socialdemokraterna lät vice ordfö-
randen i Näringsutskottet, Tomas Ene-
roth (S), få en inblick i vad satsningen 
på ett Energiteknikcentrum i Nol givit 
för resultat – hittills.

Läs sid 24

Läs mer på www.alekretsen.centerpartiet.net

Rösta på 
Centerpartiet!

�
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

Ett ENKELT val

VI KAN INTE 
VÄNTA LÄNGRE! www.ale.nu

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

Konstgräs har blivit Ales största valfråga. I lördags blev det också klart att även Socialdemo-Konstgräs har blivit Ales största valfråga. I lördags blev det också klart att även Socialdemo-
kraterna ställer sig bakom idén att anlägga konstgräs i Alafors. Peter Kornesjö som har drivit kraterna ställer sig bakom idén att anlägga konstgräs i Alafors. Peter Kornesjö som har drivit 
frågan för Moderaterna passade därför i måndags på att bjuda in Gårda Johans Thomas Wer-frågan för Moderaterna passade därför i måndags på att bjuda in Gårda Johans Thomas Wer-
nerson, leverantör av plastgräs, för en första rundvandring på Sjövallen. – Nur råder det ingen nerson, leverantör av plastgräs, för en första rundvandring på Sjövallen. – Nur råder det ingen 
tvekan längre om att det ska byggas i Alafors och då vill vi från Moderaterna visa att vi går tvekan längre om att det ska byggas i Alafors och då vill vi från Moderaterna visa att vi går 
från ord till handling, så snart aleborna har givit oss förtroendet, säger Kornesjö.      från ord till handling, så snart aleborna har givit oss förtroendet, säger Kornesjö.      Läs sid 32Läs sid 32

Klart för konstgräs även på SjövallenKlart för konstgräs även på Sjövallen

Stoppa biltullarna
i Göteborg!

Rösta på Sjukvårdspartiet i regionvalet

www.sjukvardspartiet-vg.se

HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 
ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

Hos oss hittar du en 

komplett 
bildelsbutik!

www.meca.se

B I L D E L A R

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

ALLTID NYGRILLAT 
 I DELIKATESSEN!
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