
AIF:s båda hedersmedlem-
mar Kennert Larsson och 
Raggen Otter.

Många ville minnas 
100-åringen
ALAFORS. Ahlafors 
IF:s jubileumsår kulmi-
nerar. I torsdags bjöd 
föreningen in till ett 
tårtkalas. 
Jubileumskommittén hade räknat 
med ett 50-tal gäster. Det kom 200. 
Intresset att delta i AIF:s 100-årsfi -
rande är stort. Medlemmar kunde i 
klubbhuset ta del av en fotoutställ-
ning om föreningen och Alafors som 
samhälle.                 Läs sid 20

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

Säkra siffror  
      till fast pris!
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Älvängen

Nr 36  |  vecka 41  |  2013  |  År 18  |  100% täckning  |

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

www.axums.seNoppa Bort-apparat OBH Nordica

79:-

LIVSMEDELSBUTIK,  
GATUKÖK & PIZZERIA

Tel: 0303-74 02 60 
Öppettider MÅN-LÖR: 10-20

 SÖN: 11-20 

Pizzerian öppnar en timma efter ordinarie öppettider

Godisbana

www.godisbana.se

  

Lödöse 0520-66 00 10
Max 5 pkt/kund. Gäller t o m 6/10-2013

/st

Rybergsvecka

Uddevallare 400g

Demo på fredag 10-18

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla 
dagar 7-23 Ale Torg

manuella 
delikatessen!

HAR DU UPPTÄCKT 
NYHETEN I VÅR MANUELLA 

DELIKATESS?
Nu säljer vi hela middagen över 

disk. Vi har kött, tillbehör och sås!
Välkommen in och hitta din favorit!

/Madde

Kom och se våra marknadsledande 
produkter för avlopp!
Ni träffar oss på 
Ale Torg marknad 
fredag 11/10 kl 10-15

Nytt Avlopp!

www.biovac.se • Tel: 0522-130 00 • E-post: info@bramiljo.se

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

Fredag
11 oktober

Knallarna 
kommer!

Kommunpampar! Nästa år väntar många dueller valrörel-Kommunpampar! Nästa år väntar många dueller valrörel-
sen. I lördags bjöd kommunalråden Mikael Berglund (M) sen. I lördags bjöd kommunalråden Mikael Berglund (M) 
och Paula Örn (S) på en försmak genom att mötas i en äkta och Paula Örn (S) på en försmak genom att mötas i en äkta 
traktorduell när årets "Stubbrace" avgjordes i ett regnigt traktorduell när årets "Stubbrace" avgjordes i ett regnigt 
Uspastorp. Berglund vann som den traktorägare han är, om Uspastorp. Berglund vann som den traktorägare han är, om 
än med knapp marginal.    än med knapp marginal.    Läs sid 19Läs sid 19
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Duellen!Duellen!

Tis – ons till kl 20
Öppet alla lördagar
Mån, tors & fre till kl 17

Kvällsöppet


