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Älvängen

Dan Reed – Rainbow Child.

Världsartist 
på Vadbacka
SKEPPLANDA. Han har 
spelat på de största sce-
nerna med de mäktigaste 
banden. I söndags spe-
lade Dan Reed på Vad-
backa Gästgiveri!

Tårögda och mer eller mindre gripna 
vandrade delar av publiken hem från 
en akustisk konsert med världsartis-
ten Dan Reed, mannen bakom mons-
terhiten "Rainbow Child" i början av 
90-talet.

Läs sid 23

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

Säkra siffror  
      till fast pris!

Nr 17  |  vecka 18  |  2012  |  År 17  |  100% täckning  |

www.axums.se

Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00
699:- 699:-

Hörselskydd 3M
     Ord. pris 899 kr

Kärcher fönstertvätt 
WV50 plus.

STREAPLERS lockade STREAPLERS lockade 
storpublik till vårmarknadenstorpublik till vårmarknaden

Ale Torg 7, 449 31 NÖDINGE, Tel 0303-975 00
Priserna gäller v.18 • www.ica.se/ale

Öppet alla dagar 8-22

VECKANS BYGGVARA!NNS S B

I manuella disken!

Källarrökt skinka

10:-/hg
Scan, Svensk råvara.

Jfr pris 100:-/kg

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

Streaplers, Sveriges hetaste dansband, spelade på Älvängens vårmarknad i söndags. Det medförde både spontandans och rusning hos skivförsäljarna. Streaplers, Sveriges hetaste dansband, spelade på Älvängens vårmarknad i söndags. Det medförde både spontandans och rusning hos skivförsäljarna. 
Med den starten gick resten av marknaden av bara farten. Publikrekordet rök all världens väg...              Med den starten gick resten av marknaden av bara farten. Publikrekordet rök all världens väg...               Läs sid 14 Läs sid 14
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Student 2012
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Ale Torg • Tel 0303-966 41 • Öppet: Vardag 9.30-19.00
Lördag 9.30-15.00 • Söndag 11.00-15.00

Gäller t o m 6 maj med reservation för slutförsäljning.

Veckans erbjudande!

4 för 
100kr

Pelargon

� �

Lödöse 0520-66 00 10

Grädde, 5 dl

Gäller mot kupong, t o m 6/5-12

Arla


