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VILL DU BO I BOHUS?
NU ÄR FÖRSÄLJNINGEN IGÅNG! 
Cirka en kvart från Göteborg byggs 20 bostadsrätter med preliminär 
byggstart vintern 2013/2014. Tomten, som är placerad granne med ett 
trevligt villaområde, har direkt närhet till busshållplats och 
gångavstånd till den nya pendeltågstationen som snabbt och smidigt 
tar er till både Göteborg och Trollhättan. Prisvärt boende endast en 
kvart från Göteborg!

Projektet består av mindre och större 
tvåor samt treor i två olika storlekar. 
Lägenheterna har hög standard, 
öppen planlösning, uteplats eller 
balkong samt bra förvaringsmöjligheter. 
Det fi nns även bekvämligheter så som 
diskmaskin, inbyggd micro, tvättmaskin, 
torktumlare och rymlig klädkammare.
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Insamlingen till Världens 
Barn pågår för fullt runtom 
i landet. Smyrnakyrkan, som 
ingår i Ales Världens Barn-
kommitté tillsammans med 
Svenska Kyrkan och Röda 
Korset, vill dra sitt strå till 

stacken genom att anordna 
en galakväll.

– En projektkör med ett 
25-tal medlemmar och där-
till musiker bjuder på en gos-
pelkonsert nu på lördag. Det 
är fri entré, men däremot 

kommer det att ske en insam-
ling under kvällen, berättar 
Marie Nordvall, pastor i 
Smyrnaförsamlingen.

Marie kommer att tillsam-
mans med Elias Berg, barn- 
och ungdomspastor, agera 
värdpar under galakvällen.

– Det kommer att serveras 
mingelfika som Ica Super-
market i Älvängen sponsrar 
med, avslutar Marie Nord-
vall.

Galakväll i Smyrnakyrkan
ÄLVÄNGEN. Nu på lördag blir det stor galakväll i 
Smyrnakyrkan.

Gospelkonsert står på programmet med syftet 
att få ihop pengar till Världens Barn.

Samma dag sker också bössinsamling och dess-
utom skänker Smyrna Second Hand sin dagskas-
sa till just detta ändamål.
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Marie Nordvall, pastor i Smyrnaförsamlingen, hoppas att galakvällen ska ge insamlingen 
Världens Barn ett extra stöd..

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. 

Priserna gäller tisdag-söndag v. 41 • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

matglädje 

COCA-COLA 
Jfr. pris 5kr/L 

(endast original & Zero)

Max 2 per kund

TANDKRÄM PEPSODENT 

Superfl our och Whitening system 
125ml, jfr. pris 80kr/l 
Max 2 köp per kund

varje dag

KLIPP!

CHIPS
OLW, 300 g.

Jrf. pris 33,33kr/kg 
(gäller ej ostbågar)

Max 2 köp per kund

10:-/st

/st

4x2L

Öppet alla dagar 7-23


