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Lindberg hjälte
BOHUS. Surtesonen, 
Mikael Lindberg, 27, sköt 
den avgörande straffen i 
finaldramat i Kosa Euro 
Cup. IFK Kungälv stod 
därmed som segrare.

Andra upplagan av Ale-Surte Bandy-
klubbs försäsongsturnering bjöd på 
en rafflande final i mästerlig regi, där 
Mikael Lindberg – med sina rötter hos 
värdklubben – fick avgöra.
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I förra veckan firade Manufakturen 120 år. Ulf Abrahamsson är den fjärde generationen att driva den välrenommerade klädaffären i Älvängen. Jubileet fira-
des med diverse olika kampanjerbjudanden och dessutom bjöds alla besökare på kaffe och tårta.

Manufakturen 120-årsjubilerade
– Firades med kalas i dagarna tre

på turné

Demodag 
fredag 1 oktober 
kl 12:00 - 18:00

Då har vi Novorooms uterumsexpert på plats som 

hjälper dig med tips och idéer till ditt uterum. Tag 

gärna med ritningar och fotografi er på ditt hus, 

så bjuder vi på förslagsritning och off ert!

ÄLVÄNGEN 075-241 7050

Mån-Fre 6.30-18.00

Lör 9.00- 14.00 

www.beijerbygg.se LÖDÖSE 0520-66 18 80
MÅN-FRE 7-17  

LÖR 9-13

F.d Vallby Bygg

Mittemot Statoil 
i Lödöse

Att utveckla moderna produkter och smarta detaljer som underlättar 
din vardag är vår vardag. Innovation genom tradition. 

75-års erfarenhet  
av att tillverka fönster

www.trarydfonster.se

Vecka 37-39 är fönsterveckor!

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

Öppet 9-20 alla dagar!
Lödöse 0520-66 00 10 Erbj. gäller tom 3/10

VECKANS VARA!
9000000000
/hg

I vår delikatess:
CAMBOZOLA 
classic eller vitlök

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
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