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Älvängen

Nr 14  |  vecka 15  |  2011  |   År 16  |  100% täckning  |

Välkommen till PwC 
Tillsammans förverkligar vi dina visioner 
Bokföring – Rådgivning – Revision 
Älvängen 0303-74 80 55, www.pwc.com/se

Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
www.svartpavittekonomi.se

Säkra siffror  
      till fast pris!

www.axums.se

Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00nu 179:-

Katrin
TORKPAPPER XL 

/rulle. Inkl moms
Ord pris 284:-/rulle. Inkl moms
32 cm, 1000 m/rulle

Certifi erade 
takläggare

Ansvars-
försäkrade

10 års garanti
Sjöstedt & Bergstens

Tak & Bygg AB

0703-50 41 52 • 031-44 25 70 • ���������	�
�����
Kontakta oss för kostnadsfri offert • Ledetvägen 30, Alafors

Omläggning
 av tegel- & betongtak och 
ytpapp på låglutande tak

Montering
av plåtbeslag, hängrännor 

och stuprör

www.socialdemokraterna.se/norraalvsborg

JIM ALEBERG
– din röst i regionen

"Rösta med 
hjärtat 15 maj"

�

Öppet 9-20 alla dagar!
Lödöse 0520-66 00 10 Gäller t.o.m. 17/4, mot kupong

Lösgodis (69/kg)

vid köp av minst 
1 kilo få 20:- rabatt
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COLORAMA ÄLVÄNGEN
GÖTEBORGSV 88, 0303-74 60 85 

MÅN-FRE 09–18, LÖR 09–14

Missa inte 

nästa veckas 

kanonerbjudande 

från Colorama

i Alekuriren

TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7  
Tel. 0303-973 01 

Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15

KOLLA
PRISET!

EXANI CANVAS
Dam Strl 36-41. Svart, marin, 
vit, rosa, turkos, lime, lila, röd.
Junior Strl 28-35. Svart, rosa.
Herr Strl 41-46. Svart, vit.

99KR
ORD. LÅGPRIS 149 KR

Gäller fr.o.m. torsdag 14/4 t.o.m. söndag 17/4  och kan ej kombineras 
med andra avtal eller rabatter. Reservation för slutförsäljning.

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

Slutkört för Slutkört för 
Nolambulansen?Nolambulansen?

Ambulanssjukvården Nol AB har på uppdrag av regionen skött akutsjukvården i Ambulanssjukvården Nol AB har på uppdrag av regionen skött akutsjukvården i 
Ale kommun i över 30 år. Nu har styrelsen för Kungälvs sjukhus beslutat att inte Ale kommun i över 30 år. Nu har styrelsen för Kungälvs sjukhus beslutat att inte 
upphandla när avtalet löper ut i november nästa år. Landstinget vill ta över drif-upphandla när avtalet löper ut i november nästa år. Landstinget vill ta över drif-
ten själva. "Svårbegripligt när de vet att vi är billigare och sjukvården skriker efter       ten själva. "Svårbegripligt när de vet att vi är billigare och sjukvården skriker efter       
resurser" säger Stefan Andersson, delägare i Nolambulansen.               resurser" säger Stefan Andersson, delägare i Nolambulansen.               Läs sid 6Läs sid 6


