
2013  |   vecka 16  |   nummer 15  |   alekuriren 7

NÖDINGE. Uppmärksamma alebor 
undrar om den nya skylten Ale Torg 
är felvänd.

Så är det inte.
Ale Torgs nya logotype som togs 

fram förra året har formen av en pil, 
men fyller inte den funktionen.
De gröna prickarna till höger om ”Ale Torg” 
uppfattar många som en pil. Det gör att skyl-
ten på torget norrifrån ser ut att peka åt fel 
håll. Prickarna ligger dock alltid till höger om 
namnet ”Ale Torg” och var inte avsedda att 
härleda betraktaren åt ett bestämt håll. Skyl-
ten på torget är med andra ord inte felaktig 
som många fundersamma läsare har trott. 

Logotypen togs i bruk för ett år sedan och 
är framtagen av en reklambyrå i Trollhättan.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Inte felvänd

Ale Torgs nya logotype.

En bil körde ner i diket på Hålstensvägen i Älvängen vid halv elva-tiden på fredagsförmidda-
gen. Polis tillkallades och när patrullen kontrollerade bilen så visar det sig att den var belagd 
med körförbud. Föraren hade tänkt sig att gena över till andra körbanan men istället fastnat. 
Patrullen omhändertog körkortet i samband med händelsen.                Text: Jonas Andersson

Bil körde i diket i Älvängen

Alla glömmer ibland. Men när vardagsbestyren flyr minnet, är det tryggt 
att ha någon i närheten som vet hur tillvaron kan förändras på äldre dar.  
Vi finns på hundratals platser runt om i Västra Götaland och du hittar  
din mottagning på narhalsan.se

– det nya namnet på den offentliga primärvården

Ale, Nödinge, Brf Aleäng 
Perfekt läge i natursköna Ale, njut av småstadsidyllen 
samtidigt som du har nära till citypulsen.
Visning: kl. 12-13 på Torkels Kulle, Backa Säteri
Kontakt: Claes Hellström, tel. 0707-14 80 50
claes.hellstrom@lansfast.se

Ale, Nödinge, Östra Ängarne - Villor

all tänkbar service, skolor och köpcentrum i närområdet. 
Visning: kl.11-13 på Mejerivägen, Nödinge
Kontakt: Daniel Folke, tel. 0733-37 30 93
daniel.folke@peab.se
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Välkommen på visning

Balkong eller uteplats
i soligt västerläge

Det har redan blivit sommartid. Snart sopas gatorna rena och 
träden blir gröna. Drömmer du om en ny bostad att möta 
sommaren i? Vi har ett stort utbud av nybyggda bostäder i Ale, 

idag. För precis som många andra delar i livet handlar en ny 
bostad om att hitta rätt tidpunkt. Kanske är det redan i sommar? 

När passar ett nytt hem ditt liv?

peabbostad.se

Välkommen på visning 21 april. 
Läs mer om ditt nya hem på peabbostad.se
 


