
Hanna Wekell, Ung cancer.

Ger svar på 
cancerfrågor
NÖDINGE. Organisatio-
nen Ung Cancer svarar 
på frågor och möter 
fördomar om den fruk-
tade sjukdomen.
– Okunskapen kring cancer är omfat-
tande bland svenska ungdomar 
och behovet av information är 
stort, konstaterar Hanna Wkell, 
kommunikationschef på Ung Cancer 
som gjorde sitt andra besök i Ale 
gymnasium i torsdags.

Läs sid 3

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

Säkra siffror  
      till fast pris!
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Älvängen
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ALLA 
HJÄRTANS 

DAG!

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale • Gäller v 7

Överraska med blommor, choklad 
eller något annat gott!

Tulpaner 

39:-/st
Svenska 10-pack

Öppet alla dagar 7-23

www.axums.se

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

Tengtools bitssats
Ord pris 150:-

Tengtools brytbladskniv
Ord pris 35:-

99:- 20:-

Hemstädning
   ger dig tid över!
Kontakta oss så lämnar vi ett prisförslag

Vi är ett kvalitetsinriktat städbolag som arbetat 
22 år i branschen och fl era av våra
kunder har varit med oss 
under hela  den tiden.

0709-40 21 95
offi ce@teamstadservice.se

 

Lödöse 0520-66 00 10
Gäller vardagar v 7, kl 11.00

Vi bjuder alla 
sportlovsbarn 
på piggelinglass 

ALLA 
HJÄRTANS DAG

14 FEBRUARI

Gäller t o m 17 februari 2013 med reservation för slutförsäljning.

Mjuk chokladkola & 
Te i present förpackning

Tulpaner 10-Pack 

från 49:- Rosor 10-pack 
50cm

från 89:-
Alla hjärtans-nallar 
från Bukowskis design

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

Vinnarsemlans Vinnarsemlans 
hemlighethemlighet

För fjärde året i rad vann Cederleüfs & Svenheimers semla Göteborgs-Postens prestigefulla semletest. Alekuriren har hälsat på i det guidkantade bageriet där den hyllade 
lyxbullen bakas. Här ses pappa Lennart, Marcus och Pontus Svenheimer med en plåt populära semlor som det kommer att säljas tusentals av idag (läs tisdag). Läs sid 14.
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