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Såväl OK Alehof som 
Nödinge Sockens Hem-
bygdsförening arrangerar 
marknadsdagar nu på lördag. 
Arrangörerna hoppas att 
många passar på att ta sig 
både till Dammekärr och 
Backa.

Förutom den traditio-
nella loppmarkanden satsar 
Alehof på barnen, Nytt för 
året är en hoppborg. Annat 
som lockar barnen är godis-

dammen. Ungdomarna kan 
roa sig med en rad tävlingar. 
Kaffeservering med hemba-
kat och grill finns att tillgå 
när hungern gör sig påmind.

På Backa visar Hem-
bygdsföreningen sina sam-
lingar. Den gamla smedjan 
är i gång och man kan få 
pröva på att smida själv. 
Olika hantverkare bjuder ut 
sina alster. Bakugnen tänds 
upp tidigt och får bekänna 

färg. Det gäller dock att vara 
ute i tid för det hembakade 
brödet brukar ha en stry-
kande åtgång.

Likaså brukar bröd- och 
kaklotteriet säljas slut 
omgående. Även här har 
man tänkt på barnen. Man 
anordnar fiskdamm, skämt-
tävlingar och de får pröva på 
att tova.

Lennart Mattsson

Stor marknadsdag i Nödinge

På lördag är det marknadsdags i Nödinge. Alehof och Nödinge Sockens Hembygdsförening 
står bakom respektive arrangemang. I Dammekärr bjuds det bland annat på traditionell lopp-
marknad.        Arkivbild: Allan Karlsson

Vill du ha en 
enklare vardag? 
- Anmäl dig till ICA Matkassen på 
ICA.se och hämta färdigpackade 
kassar med varor och recept för 
5 middagar för 4 personer. Fråga 
oss i butiken vi berättar gärna mer.

Grillspett   

    2990/frp
ICA. Ursprung Danmark. 400g • Original. Hot.

 Av karré • Jfr pris 74,75/kg

GG

Än finns tid 

för grillning

Prova våra 
goda:

Färska dadlar  

         1990/st
Fontana.Iran. 600g • Jfr pris 33,17/st

Köp fler & spara mer! Mängdrabatt på ett antal varor

      

Falukorv 

    1790/st
Scan 800g • Jfr pris 22,38/kg

Allt för kräftskivan hittar du hos oss!

Fläskfilé 

      5990/kg
Danish Crown. Ursprung Danmark • 

Ca 570g • Max 2 köp per kund

FFVarorna för dig som firar Ramadan 

finns i fruktavdelningen, 

hyllan Världens mat och i frysen.

Kycklingfilé 

4490/st
Ivars 900g Djupfryst • Jfr pris 49,89/kg • Max 2 köp 

per kund • Finns laddat på ditt ICA Kort

Hamburgare 

         3290/frp
ICA. 452g. Ursprung Sverige Original.

 Jalapeno. Bacon • Jfr pris 72,79/kg

Fruktkorgar  

         10:-/st
ICA 800g-1 kg Klass 1&2 • Nektariner, persikor, 

plommon, kiwi och päron • Jfr pris 12,50-10,-/kg 

Finns laddat på ditt ICA Kort

VÄLKOMMEN TILL 
VARDAGEN IGEN!

Öppet alla dagar 8-22

�

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. 
Priserna gäller v.33 • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

Ale Torg • Tel 0303-966 41 • www.blomsterriket.se
Öppet: Vardag 10–19 • Lördag 10–15 • Söndag 11–15

Priserna gäller fr o m onsdag 17/8

Hösten närmar sig...
Värm upp tillvaron med härliga blommor

BOLLKRYSS

PHALAENOPSIS

(Krysantemum)

        Små fr. 49:-
Stora fr. 89:-

2-stänglad 89:-

HÖSTASTER 
I KRUKA

19:-


