
Te
le

fo
n:

03
03

-
74

 8
9 

90

Älvängen

Nr 4  |  vecka 5  |  2011  |   År 16  |  100% täckning  |

Full fart i Cederleufs-Sven-
heimers nya bageri Säve-
dalen.

Svenheimers 
nya bageri
SÄVEDALEN. Anrika 
Cederleufs och Svenhei-
mers konditori har byggt 
ett från grunden helt 
nytt bageri i Sävedalen.

För fem år sedan började samtalen 
och vid årsskiftet sågs resultatet. Det 
är två konditorier med lång historia 
som har gått samman, tillsammans 
ska de leverera 17 000 semlor på Fet-
tisdagen...                           Läs sid 3

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

Ale Torg 0303-973 01

REAN FORTSÄTTER

Se annons på sida 3

PÅ ALLA
VAROR!

15-70%

Gäller ej beställningsvaror och klubbsortiment. Kan ej kombineras med andra avtal eller rabatter.

VI BYGGER NY BUTIK
HJÄLP OSS TÖMMA BUTIKEN

Nu pekar allt uppåt Nu pekar allt uppåt 
för Ale-Surte!för Ale-Surte!

Åt rätt håll! Ale-Surte BK körde över Nässjö i åtminstone 75 minuter och vann med klara 8-5. Samtidigt kunde styrelsen konstatera att insatsen med ett 
supporterlån givit önskvärd effekt. Närmare 800 000 kronor är nu säkrade, vilket ger föreningen möjlighet att rensa rent bland gamla skulder som har be-
lastat verksamheten en längre tid. Erik Olovsson firade med att göra tre mål, men Johan Malmqvist var ännu bättre med hela fem fullträffar.        Läs sid 15

�

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

Nu ännu större utbud 
på Eco varor...
är det något du saknar eller 
önskar, säg till personalen.

Vi säljer:
Cabby
Hobby
Euro Mobil

Alvhem, riksv. 45, 6,5 km norr om Älvängen
Tel. 0303-33 64 80 • www.bengtshusvagnar.se

i Alvhem lördag-söndag 5/2-6/2 kl. 11-15

Husvagn
& Husbilsfest

Vi bjuder på kaffe och våffl a!

RABATT PÅ ALLT I BUTIKEN!

Vi säljer ut våra sista 2010

Välvårdade begagnade 

husvagnar och husbilar 

till bra pris!

HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 
ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

Märkesverkstad 

för ALLA märken
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