
Te
le

fo
n:

03
03

-
74

 8
9 

90

Älvängen

Kristina Josefsson.

Fler blod-
givare behövs
KUNGÄLV. Alekuriren 
har följt med Kristina 
Josefsson, bitr. verksam-
hetschef på laboratorie-
medicin, på en rundtur.

Många människoliv räddas varje 
år tack vare blodgivare, men de 
behöver bli fler. För alebor som vill 
lämna blod är Kungälvs sjukhus det 
närmsta alternativet. 
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Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
www.svartpavittekonomi.se

Säkra siffror  
      till fast pris!
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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

Öppet alla dagar 8-22

FATET FÖR DEN ROMANTISKA DATEN! 
Skinkfat, grillfat, exotiskt fat m.m.

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

butiken. Välkommen!

Ledetvägen 3, 449 51 Alafors • Tel 0303-74 26 80
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på Hill´s foder
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på Royal Canins foder

Öppet Hus!
Lördag den 14 april

Lördagen den 14 april fi rar vi 4-års jubileum
Vi kommer bjuda på fi ka, anordna 

tipspromenad med fi na vinster och visa upp 
kliniken. Dessutom kommer det fi nnas mängder 

av bra erbjudande till dig och din bäste vän

Nu har vi öppnat!
Sushi på Ale Torg

En smak av Japan

Öppettider: mån-fre 11-20, 
lör 12-20, sön 12-19.
Tel: 0303-36 66 00

Vardag 10-19 • Lördag 10-15 • Söndag 11-15
ICA Kvantum 8-22 alla dagar
(Systembolaget, Apotek, Bank och Restauranger har 
speciella öppettider) www.aletorg.se
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Lödöse 0520-66 00 10

RABATT
PÅ KAFFE

Vid köp av andra varor för 
minst 200:-. Gäller valfritt halvkilos-
kaffe, mot kupong, t o m 15/4-12.

��������	

�
�	�����

������	���
�������	
�������������

���������������
����������������

�������	
�	��
��������	������	 �

!��

���������������

"#$%&���

Boliviabasaren gav rejält överskottBoliviabasaren gav rejält överskott

Den traditionella Boliviabasaren i Älvängenskolan blev likt tidgare år mycket välbesökt och inkomstbringande. Totalt genererade arrangemanget ett över-
skott på hela 55 290 kronor. Pengarna skänks till en barnby i Bolivia.         Läs sid 16


