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Ryds smörgåstårtor 
finns nu att beställa hos 

Brobacka kaffestuga!
 

Receptet likadant som originalet.
 

Vi tar emot bokningar varje dag, 

välkommen med din beställning

önskar Nellie med personal!

0322-720 74 / 0705 - 97 40 22           

Regi: Jenny Korhonen, Mats Berggren, Jonathan Wiman
Teatermamma: Fiffi  Tjusling • Ljud & ljus: David Rydén
Koreografi : Annie Billingsdal

En vaknaföreställning om 
sanning och konsekvens...

Pelarteatern, Alafors
Onsdag 5 oktober kl 19
Torsdag 6 oktober kl 19

Boka på www.pelarteatern.com

Inträde: 0-1.000.000kr (du bestämmer själv)

Alla intäkter går oavkortat till

Pelarteaterns ideella ungdomsverksamhet

Ale fritid

Mediaverkstaden

ÄLVÄNGEN. Förra sön-
dagen anordnades en 
saluhästvisning på Ale 
Ridsport i Älvängen. 

Omkring 60 hästar 
visades upp för spe-
kulanterna och några 
bytte ägare redan 
under dagen. 

– Vi fick mycket posi-
tiv feedback från besö-
karna och det är inte 
omöjligt att vi har det 
nästa år också, säger 
Maria Lindén på Ale 
Ridsport.
Tillsammans med Anna 
Dahlin, som driver Stall 
Thoresgården i Uspastorp, 
arrangerade hon den uppskat-
tade saluhästvisningen. Besö-
karna kunde räknas till 300-
500 personer och full aktivitet 
rådde under hela dagen. 

Det var övervägande halv-
blodshästar som visades upp, 

men även några ponnys och en 
islandshäst. Alla anmälda hade 
först presenterats på en hem-
sida och väl på plats hade man 
en speaker som berättade om 
hästarna medan de visade upp 
sig i såväl hoppning som olika 
gångarter. Spekulanterna fick 
sedan chans att bekanta sig 
närmare med både hästarna 

och deras ägare.
– Efterfrågan på ett sådant 

här evenemang har varit stor 
och senaste månaden har jag 
fått ungefär 20 mejl om dagen 
från intresserade personer, 
säger Maria Lindén, som även 
hon hade hästar till salu under 
söndagen.

JOHANNA ROOS

Hästar bytte ägare på Ale RidsportHästar bytte ägare på Ale Ridsport

Uppvisning. Cecilia Olofsson visar upp hästen Camati för 
spekulanterna Joanna Gejer och Vivian Bruhn.

Imponerar. Lady Linette hoppar för att visa upp sig på banan.

Hälsar er välkomna till

��������	
För företagare i Ale

Vi möts hos

Pollex AB
i nya lokaler
Rödjans väg 9, Nödinge

Fredag 30 september 
kl 12.00 - 13.30

Programvärd: Posten

Effektiva affärsnätverk
Hur får du större nytta av ditt affärsnätverk 

och hur vidareutvecklar du det!

Regionchef, Jan Lindblom, BNI Affärsnätverk
ger dig nyckeln till lönsammare affärsnätverkande. Ta med dig dina visitkort 

så får du pröva själv och kanske hittar du en ny kund, leverantör eller 
samarbetsparnter på mötet.

Pollex AB
VD, Mattias Höglund berättar om företaget och efter mötet visar han 
de nya lokalerna tillsammans med företagets grundare Paul Höglund. 

 Näringslivet i Ale
Nytt ifrån Ale kommun med fokus på näringslivsutveckling.

 Kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund

Detta är mötesplatsen för företagare, politiker och tjänstemän där du träffar intressanta 
människor, skapar affärsmöjligheter och får kompetenshöjande aktuell kunskap. 

OBS! Ingen anmälan
Vi bjuder på lunch 12.00! Du bjuder på din närvaro!

Mer info: jerry.brattasen@ale.se 
tel. 0303-330 277

Välkomna!


