
Nytt kommunhus i Älvängen?

Många åsikter 
om kommunhus
ÄLVÄNGEN. Aledemo-
kraterna presenterade 
en idéskiss om ett nytt 
kommunhus i Älvängen – 
det fi ck reaktioner.
– Jodå, det är en del som har hört 
av sig, både positiva och mer 
fundersamma. Det är bra att diskus-
sionen kommer igång. Ale behöver 
samloklaisera sin administration för 
att bli en attraktiv arbetsgivare och 
ett nytt kommunhus måste ligga 
nära pendeln, handel och service. 
Därför förelslår vi Älvängen, säger 
Jan A Pressfeldt (AD).

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

Säkra siffror  
      till fast pris!
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Nytt silver i Sidvagns-SM
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Det blev en riktig publikfest när den sista deltävlingen i årets Sidvagns-SM avgjordes i lördags. 450 personer hade tagit sig Det blev en riktig publikfest när den sista deltävlingen i årets Sidvagns-SM avgjordes i lördags. 450 personer hade tagit sig 
till Paradisbanan i Älvängen. På bilden ses slutsegrarna, Henrik Söderqvist/Tobias Sylvan från Husqvarna, i kamp med brons-till Paradisbanan i Älvängen. På bilden ses slutsegrarna, Henrik Söderqvist/Tobias Sylvan från Husqvarna, i kamp med brons-
medaljörerna Arne Tilly/Robert Almthén från ÄMK. Silvret gick också till ÄMK och duon Philip Stenborg/Christian Nilsson. medaljörerna Arne Tilly/Robert Almthén från ÄMK. Silvret gick också till ÄMK och duon Philip Stenborg/Christian Nilsson. 
Christian tvingades dock lämna återbud till lördagens tävling och ersattes av Tim Gustavsson.                                 Christian tvingades dock lämna återbud till lördagens tävling och ersattes av Tim Gustavsson.                                 Läs sid  17Läs sid  17

Vardag 10-19 | Lördag 10-15 | Söndag 11-15 
ICA Kvantum 7-23 alla dagar | www.aletorg.se

GOTT OM PARKERINGSPLATSER,

INGA VÄGTULLAR!

Handla nära
– Gör ett besök på Ale Torg

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla 
dagar 7-23

Ale Torg

fredag 4 oktober
Kanelbullens dag

KANELBULLE
Bonjour 90g

Ord.pris 9,95/st

4 för

För varje såld 
kanelbulle går 50 öre 

till Cancerfondens 
Rosa Bandet-kampanj.

Gäller 1 okt–6 okt v. 40

  

Lödöse 0520-66 00 10 Gäller 1 köp/hushåll, mot kupong, 
t o m 6/10-2013

/st
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kyckling

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

Ledetvägen 3, 449 51 Alafors • Tel 0303-74 26 80

Mån-fre 8-17 (tis & ons till 20) 
Lördagar tidsbokning 9-14

Nu har vi öppet 
som vanligt igen, 
även lördagar

 Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00

www.axums.seFörvaringsbox i textil, 4 storlekar
   Ord. pris 49-99:-

Nu 20:-/st
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