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Älvängen

Egentillverkad säckpipa.

Projektarbeten 
lät höra av sig
NÖDINGE. Jonatan Cor-
neliusson, sistaårselev 
på Ale gymnasium, till-
verkade en säckpipa som 
sitt projektarbete.

Många ämnen stod på agendan när 
treornas projektarbeten skulle redo-
visas. Allt från blodgivning till radio-
program fick ta plats på Ale gymna-
sium förra tisdagen.

Läs sid 18

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

Säkra siffror  
      till fast pris!

Nr 13  |  vecka 14  |  2012  |  År 17  |  100% täckning  |

Öppet alla dagar 8-22

ITALIENSKA FATET ALLTID LIKA POPULÄRT!
Skinkfat, grillfat, exotiskt fat m.m.

För att beställa ring 
Madde: 0303-97 504 
eller prata med oss i 

butiken. Välkommen!

www.axums.se

Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00
124:- 210:-
Bitsbox
Ord pris 288:-

Torkpapper XL
Ord pris 300:-

inkl. moms
inkl. moms

Ale Torg • Tel 0303-966 41 • Öppet: Vardag 9.30-19.00
Lördag 9.30-15.00 • Söndag 11.00-15.00

På påskafton får alla 
små påskkärringar 
en överraskning! 

(Så långt lagret räcker)

10-pack Tulpaner från 39:-
 
10-pack Ranunklar 69:-
 
10-pack Påskliljor 2 för 20:-
 
Minipåsklilja têt-a-tête 19:-

Gäller t o m 8 april med reservation för slutförsäljning.

Glad påsk!

Skärtorsdag 5/4 10-19 • Långfredag 6/4 11-15 
Påskafton 7/4 10-15 • Påskdagen 8/4 Stängt 
Annandag påsk 9/4 11-15 • ICA Kvantum 8-22 alla dagar
(Systembolaget, Apotek, Bank och Restauranger har 
speciella öppettider) www.aletorg.se
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Oro i Bohus CentrumOro i Bohus Centrum
Leif Ljung och Boo Baeckström på SalesOnNet i Bohus Centrum har i en skrivelse till Ale kommun och Trafikverket uttryckt sin stora oro för vilka kon-Leif Ljung och Boo Baeckström på SalesOnNet i Bohus Centrum har i en skrivelse till Ale kommun och Trafikverket uttryckt sin stora oro för vilka kon-
sekvenser vägbyggnationen har fått för ortens företagare. När korsningen och den naturliga infarten till Bohus stängdes försvann också kunderna. Nu sekvenser vägbyggnationen har fått för ortens företagare. När korsningen och den naturliga infarten till Bohus stängdes försvann också kunderna. Nu 
kräver de en omfattande marknadsföring för att locka tillbaka kunderna när bygget är klart, men några sådana löften ges inte. "Ny väg och järnväg på kräver de en omfattande marknadsföring för att locka tillbaka kunderna när bygget är klart, men några sådana löften ges inte. "Ny väg och järnväg på 
våra företags bekostnad, samtidigt som vissa blir miljonärer. Det är svårt att känna att vi står lika inför lagen" säger bohusföretagarna.          våra företags bekostnad, samtidigt som vissa blir miljonärer. Det är svårt att känna att vi står lika inför lagen" säger bohusföretagarna.          Läs sid 6 Läs sid 6 

– Företagare kräver hjälp att få kunderna tillbaka– Företagare kräver hjälp att få kunderna tillbaka
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Lödöse 0520-66 00 10 /påse
Gäller t o m 8/4-12 

Potatis
3kg

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

Bortrest i helgen?
Koppla ditt larm till

ditt lokala vaktbolag
från 99kr/mån

Bortrest
ppla ditt

okala va

helgen?
ll

9kr/mån

Tel. kontor 0303-74 99 97


