
HÄLJERED. Det börjar 
bli tjatigt, men Viking-
amarknaden i Häljered 
blev en ny succé.
Vad sägs om ett event med 2100 
deltagare? Ales vikingatida marknad 
har satt kommunen på kartan. 400 
utklädda vikingar och 1700 "vanliga" 
besökare gästade arrangemanget 
under lördagen och söndagen.
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Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
www.svartpavittekonomi.se

Säkra siffror  
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Te
le

fo
n:

03
03

-
74

 8
9 

90

Älvängen

Nr 18  |  vecka 19  |  2013  |  År 18  |  100% täckning  |

  

Lödöse 0520-66 00 10
Gäller mot kupong, t o m 12/5-13

+ pant

Valfri chips 
& dricka från 
Coca Cola 1,5 L

Lördagsöppet 
varje vecka!
Telefonen är öppen för 

tidsbeställning lördagar kl 9-14

Öppet 6 dagar 
i veckan!

LÖRDAG 25 MAJ
Anmälan: sätt in 100 kr på bankgiro: 439-1967
Ange fullständigt namn, herr- eller damklass

Knattelopp: sätt in 50 kr på bankgiro: 439-1967
Ange fullständigt namn.

i samarbete
med

2013STUDENTEN!

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla dagar 7-23

Vi hjälper er med firandet av 
student och skolavslutning! 
Festmat från 59:50/portion. 
Glöm inte att göra din beställning tre 

dagar innan festen. Minst 8 personer.

Årets Vikingatida Marknad 
lockade över 2000 besökare.

Ale Torg 10, 
Nödinge. 
0303-229433

VÅRNYHETER!
20% på hela 
sortimentet

HÅLSTENSVÄGEN 4, Ä
Ä L V Ä N G E N

TU 72L

Ord pris 945:-
NU: 627:-

VÅRSPECIALPRISER

www.mecaalvangen.se

TR 350

Ord pris 1125:-
NU: 735:-

Xxx

2495:-
Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00

Högtryckstvätt
Kärcher K4 Premium Home 
Med integrerad slangvinda

www.axums.se

Jobben först på första maj

En värsting 
att älska

Mikael Sällström, klubbordförande på Volvo, var på hugget. Mikael Sällström, klubbordförande på Volvo, var på hugget. 
I sitt första majtal gav han självaste statsministern chan-I sitt första majtal gav han självaste statsministern chan-
sen till karriärbyte. "Han säger ju att man ska kunna byta sen till karriärbyte. "Han säger ju att man ska kunna byta 
även efter 50. Det ska vi se till att han får skäl att göra även efter 50. Det ska vi se till att han får skäl att göra 
efter valet nästa år".efter valet nästa år".   Läs sid 10   Läs sid 10


