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Tid: 29 sep, kl 19

Plats: Teatern i Ale gymnasium, Nödinge
Biljetter: Ale bibliotek, Nödinge. Tel: 0303-330 216

Rockstone S110

VÄRDECHECK Rabatten gäller Goodyeardäcken Ultragrip ICE+, 
Ultragrip  Performance 2, Ultragrip Extreme, 

Wrangler Ultragrip, Pirellidäcken Carving Edge och 
Snow Control II samt Yokohamadäcket Iceguard 30.

NAMN      TEL

100  kr/däck 
Gäller 15”
och mindre 200  kr/däck 

Gäller
16” 300  kr/däck 

Gäller 17”
och större

Erbjudandet gäller privatpers vid köp av 4 däck, 
t o m 28/11 2010, så långt lagret räcker. Kan ej 
kombineras med andra erbjudanden eller avtal.

DÄCKIA GÖTEBORG | Exportgatan 22 | 031-742 32 30 | www.dackia.se

per däck

Plötsligt händer det

Goodyear  Ultragrip Ice+

Klart på bilen-pris

fr 1095:-
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med värdecheck
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Pirelli Carving Edge

Klart på bilen-pris
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NYHET!

SKEPPLANDA. Skepp-
landa bygdegård har 
genomgått en renove-
ring både ute och inne.

I höst satsar byg-
degårdsförening på 
publika arrangemang.

Fredagen den 22 
oktober kommer 
Susanne Alvengren på 
besök och en månad 
senare är det dags för 
Nick Borgen att inta 
scenen.

Skepplanda bygdegårdsför-
ening är mycket nöjd med 
den upprustning som skett av 
lokalerna och ser fram emot 
höstens evenemang.

– Bygdegården är sedan 
många år tillbaka en väldigt 
uppskattad mötesplats för 
kommunens föreningar och 
dessutom eftersökt som fest-
lokal i många olika samman-
hang, säger Kent Carlsson i 
föreningens styrelse.

Finfrämmat blir det när 
den kända vissångerskan Su-
sanne Alfvengren kommer på 
besök till Skepplanda.

– När hon gästade Ale 
gymnasium gjorde hon stor 
succé, berättar Kent Carls-
son.

Nästa stora arrangemang 
äger rum den 19 november då 
schlagerartisten Nick Borgen 
dyker upp. Vem minns inte 
hans klassiska låt från Melo-
difestivalen, ”We are all the 
winners”.

– Jag kan utlova en sång- 
och showföreställning, som 
kommer få folk att resa sig 
upp från sina stolar, säger 
Kent Carlsson.

Nytändning i Skepplanda bygdegård
– Folkkära sångare kommer på besök

ÄLVÄNGEN - 0303-74 99 41

BOHUS - 031-98 19 18

VarmVattenGympan 
startar torsdag 7 okt.

Kontakta din sjukgymnast 
för remiss.

Välkomna!

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Susanne Alfvengren kommer till Skepplanda bygdegård i 
höst…

…liksom schlagersångaren Nick Borgen.

Storslagen natur. Smultronställen. 
Livet runt omkring oss. Hjälp till 
att bevara vår natur och miljö för 
framtida generationer.

Bli medlem i Svenska Naturskydds-
föreningen eller stöd vårt arbete 
med en gåva. För privatpersoner 
finns flera olika stödformer och som 
företag kan ni bli Företagsfadder.

Läs mer på www.snf.se

*  Färgglada höstlövUpptäck. 
Upplev. 

Utforska.

*


