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Mikael Berglund (M) valdes 
i måndags till Kommunsty-
relsens ordförande.

Kommunalråd 
utsedda
ALE. Ale kommun har 
fått två nya kommunal-
råd.

Mikael Berglund (M) 
och Paula Örn (S).
Ryktenas tid är över. I måndags utsågs 
som väntat Mikael Berglund till Kom-
munstyrelsens ordförande. Till oppo-
sitionsråd valdes Paula Örn som tidi-
gare i veckan vunnit en omröstning 
hos Socialdemokraterna.

Läs sid 3 och 6
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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

Klotter som upprörKlotter som upprör

Ingen vacker syn. Båtar är inga billiga leksaker så det var en förfärad Ulf Kinde som i söndagsmorse upptäckte att hans segelbåt utsatts för klotter. Han var 
dessvärre inte ensam om att ha blivit drabbad i Älvängens båthamn.              Läs sid 10
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�KLIPP UT KUPONG!

Öppet 9-20 alla dagar!
Lödöse 0520-66 00 10

Handla andra varor och vi bjuder 
på 2kg vetemjöl från ICA
Gäller mot kupong,
t.o.m. 7 november.
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Susanne Regard Ståhl

Boka tid: 
031-98 25 85

KÖP 3 
BETALA FÖR 2

Nu har jag 
börjat hos 
Tanja och vi 
hälsar nya och 
gamla kunder 
välkomna!

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

NÄRPRODUCERADE 
HANDGJORDA 
OSTAR

Unna dig goda 
 getostar från Ale!

Beställ på sommarhagensost.se 
eller 0303-74 32 32. Fri utkörning!

Sommarhagens
Gårdsmejeri


