
Alf Granqvist.

Nu ska en 
100-åring fi ras
ALAFORS. På lördag fi -
rar Ahlafors IF 100 år. 
På kvällen bjuder The 
Flashmen upp till dans 
i Furulundsparken.
Ahlafors slocknade stjärnor möter 
först TV-lagets alla profi ler på Sjö-
vallen innan det vankas festligheter 
på festplatsen, där det 50-åriga 
dansbandet The Flashmen väntar.

Läs sid 23

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

Säkra siffror  
      till fast pris!
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Älvängen
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Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00

GRILL WEBER, 57 cm 
Med termometer och 
lockhållare, överdrag 
följer med på köpet. 
Lime eller svart. 1995:-

www.axums.se
GRILLBORSTE

99:-

Rusning på torgetRusning på torget
– Unga som gamla snörade på sig skorna– Unga som gamla snörade på sig skorna

Ale Torgs vårlopp inleddes i år med Paprica-Ale Torgs vårlopp inleddes i år med Paprica-
klubbens löparrunda för barn 3-12 år gamla. klubbens löparrunda för barn 3-12 år gamla. 
De yngre överglänste klart de äldre i antalet De yngre överglänste klart de äldre i antalet 
deltagare, men totalt blev lördagen en folk-deltagare, men totalt blev lördagen en folk-
fest i Nödinge.              fest i Nödinge.              Läs sid 6Läs sid 6
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TACK
alla duktiga löpare och publik som 

gjorde Vårloppet till en folkfest!
i samarbete

med

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla 
dagar 7-23

Välkommen att prata festmat 
med oss i butiken eller på 

telefon 0303-97504. 
Vill du göra en catering-
beställning vill vi ha den 
3 dagar innan leverans.

Helgfat för 2 

129:-/st

Ale Torg

Bjud på helgfat
för två personer!

  

Lödöse 0520-66 00 10
Gäller t o m 1/6-13

/kg
999999999000000000

Ord.pris 99:-/kg

Grevé-, Herrgård- 
och Prästost

Lagrad ost från delikatessen:

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

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:-

PAX  
strl 31-37
Ord. pris 799:-
Waterproof– Din skobutik för hela familjen

Göteborgsvägen 99 A, 0303-74 62 75, vard 9.30-18.00, lörd 9.30-14.00

Gilla och följ oss på Facebook

Gäller modeller 
och storlekar som 

fi nns på lager 

20% RABATT
T o m 2/6 2013


