
Tillbaka i bandyallsvenskan.

Surte tillbaka 
i allsvenskan
BOHUS. Surte BK är 
tillbaka i bandyall-
svenskan. I fredags 
tackade klubben ja 
till bandyförbundets 
förfrågan.
Klassiska Falu BS tvingades i konkurs 
och Svenska bandyförbundet fi ck 
leta ersättare. Erbjudandet gick till 
Surte BK som hade överlägset bäst 
snittpoäng i division 1. Läs sid 19

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

Säkra siffror  
      till fast pris!
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Älvängen

Nr 14  |  vecka 15  |  2013  |  År 18  |  100% täckning  |

www.axums.se

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

Invite stekpanna
28 cm

Invite ugnsform
30 x 22 cm

199:- 149:-

– det självklara valet!
Bygg- och anläggningsprogrammet

Vi har det största kontaktnätet med över 100 byggföretag i regionen  
– vi ordnar din praktikplats! 

Vi finns på Lindholmen, endast 8 minuter från centralen med direktbuss.

NATURLIGARE 
GODIS!

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla dagar 7-23

Gäller v 15

Exotic Snack 

990/hg
Ord. pris 135:-/kg

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

Fredag
12 april

Knallarna 
kommer!

  

Lödöse 0520-66 00 10
Ĺ ORÉAL ELVITAL

Gäller t o m 14/4-13

Shampoo
400 ml, big size

222222222229999999999999900000
/st

555555555000000000:::::::::-----2 st

Lördagsöppet 
varje vecka!
Telefonen är öppen för 

tidsbeställning lördagar kl 9-14

Öppet 6 dagar 
i veckan!

De sopar rent!De sopar rent!

Lokaltidningen har träffat männen som utgör ett av Ale Lokaltidningen har träffat männen som utgör ett av Ale 
kommuns säkraste vårtecken, de som sopar bort vinter-kommuns säkraste vårtecken, de som sopar bort vinter-
gruset från våra vägar. gruset från våra vägar. 

Läs sid 10Läs sid 10

Tobias Enström.Tobias Enström.
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