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Älvängen

”Kåkstaden” 
stängslas in
Älvängen. Krossade rutor, 
avhängda dörrar, skrot, 
skräp och takstolar som 
vajar i vinden.

Carlmarksområdet är 
en ”kåkstad” som nästan 
saknar hyresgäster.
Ale kommun försöker förmå den 
största fastighetsägaren Hawk Pro-
perties att ta ansvar för sina fallfär-
diga byggnader på området. Åtgär-
derna lyser med sin frånvaro och nu 
väntar dryga böter samt att delar av 
fastigheten stängslas in. På sikt kan 
det bli rivning, allt på den ansvariges 
bekostnad.                           Läs sid 3

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

Säkra siffror  
      till fast pris!

Nr 21  |  vecka 22  |  2012  |  År 17  |  100% täckning  |

Öppet alla dagar 8-22

FAT FÖR FESTEN! 
Skinkfat, grillfat, exotiskt fat m.m.

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

butiken. Välkommen!

Mån-fre 9.30-18 • lör 9-13 Göteborgsvägen 78, Älvängen

VÄRDE 

175:-

0303-74 85 55

Hej! Jag heter Annie och har börjat på 
Salong Jessie. Just nu får alla vuxna som klipper 
sig hos mig ett shampo på köpet 
och alla barn får 20% rabatt

Gäller 1-30 juni 2012

/Annie
Välkomna!

www.axums.se

Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00
399:-

Solstol av Baden Badentyp. Steglös 
reglering. Vädertålig Oxfordtextil. 

Sitt bekvämt i sommar!

Derby utan Derby utan 
vinnarevinnare
– Nödinge och Nol delade på poängen– Nödinge och Nol delade på poängen

Söndagens derby mellan Nödinge SK och Nol IK slutade 2-2. Lagen delade på poängen och tappade samtidigt gemensamt mark till topplagen. Efter Surte IS 
FK:s seger över Färjenäs med 4-1 är det istället kommunens sydligaste lag som är bäst i ”Alesexan”.          Läs sid 19
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är illa skött.är illa skött.

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

� �

Lödöse 0520-66 00 10
/hg

Grillad 
rostbiff

I delikatessen:

Ord.pris 22.90:- /hg

Gäller t o m 17/6-12
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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 3 maj 2012, med reservation för slutförsäljning.

STUDENTEN
FÖR VI HAR TAGIT...

Välkomna!

Nu är butiken laddad
med examensbuketter, 
presenter och nallar.


