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Bilhallen
Linus 0303-24 80 10

E6:an syd Kungälv 2 km parallellt med motorvägen

Peter, Robban och Linus  hälsar er välkomna
 Månd-fred  9-18 lörd 10-15 sönd 11-15

Alfa Romeo GT 2.0 -05  229.000 kr
Alfa Romeo GTV 2,0  -96 79.900 kr 
Audi 100 2.6E V6 Kombi -93 29.900 kr 
Audi A4 1,8T Fullserv. -00 99.900 kr 
Audi A6 2,4 V6 165 Hk -99 99.900 kr 
Audi A6 Quattro,  -01 129.900 kr 
BMW 116 i Kombi -05 169.900 kr 
BMW 318 iA Fullserv. -98  69.900 kr
BMW 528 i Sedan -97 84.900 kr 
BMW 545 ia Kombi -04 489.000 kr 
Hyundai Sonata 2,0  -02 99.900 kr 
Lexus LS 400 V8 Sedan -92 59.900 kr 
Mazda 626 Sedan -93 24.900 kr 
Mitsubishi GDI 1,8  -99 54.900 kr
Mitsubishi Pajero 3,5  -01 149.900 kr 
Nissan X-Trail 2,2 dci  -05 219.900 kr 
Opel Corsa 1,2 Njoy -03   69.900 kr

Opel Omega 2.5 V6  -97 44.900 kr 
Peugeot 306 1.6   -99 49.900 kr 
Renault Laguna 1.8 -02  84.900 kr  
Renault Scenic 1,8 16v -02 89.900 kr 
Saab 9-5 2.3t Linear -02 124.900 kr
Saab 900 2.3i 5-Dörr  -97 39.900 kr 
Suzuki Grand Vitara XL7-04 169.900 kr 
Toyota Corolla G6R 1.6 -99  64.900 kr 
Volkswagen Bora 1,6 -00   79.900 kr
Volkswagen Bora 1.6 -02 94.900 kr 
Volkswagen Lupo 1,4 -01 69.900 kr
Volkswagen Passat 1.8T-98 64.900 kr 
Volkswagen Polo 1,4 i -98 44.900 kr 
Volkswagen Polo 1.6i -99  64.900 kr 
Volvo 850 Sedan -95 49.900 kr 
Volvo 855 170 HK GLT -97 74.900 kr 
Volvo 965 2,5 Kombi -95 59.900 kr 
Volvo 965 2,5 Kombi -95  44.900 kr
Volvo S70 2,5 se Sedan -99 79.900 kr 
Volvo S70 Classic GLT -00 94.900 kr 
Volvo V70 2,5 SE 140 hk -99 94.900 kr 

Veckans bil
levereras

fulltankad

Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller avtal. Opel Astra (från ca 
139.500 kr) fås med fem Ecotec bensinmotorer från 90 till 200 hk, samt två 
Ecotec dieselmotorer från 100 till 150 hk. Br.förbr bl. körn. 5,0-9,3 l/100 km, 
CO2 135-223g/km. Finns även som Kombi. Miljöklass 2005. Bilen på bilden 
är extrautrustad. 

Kampanj!

Standardutrustad med bl a • ESP-antisladd-
system • AC • Eluppvärmda elbackspeglar 
• Sidokrockgardiner • Aktiva nackstöd fram 
• Radio/CD med Mp3 (fjärrkontroll i ratt) • Fart-
hållare • Infodisplay • 12 års Rostskyddsgaranti 
• 3 års Vagnskadegaranti • 2 års Nybilsgaranti 
• 2 års Opel Assistance

144.900:-

Vard 9–18, Lör 11–15
Filaregatan 7, Kungälv 
0303–20 86 00

Opel. Fresh thinking-better cars.

Opel Astra GTC

Snygg, dynamisk design nu från

BOHUS. Äntligen ligger 
isen blank på Jenny-
lund.

Till glädje för många, 
inte minst för alla lov-
lediga barn och ungdo-
mar.

– Nu är isen kanon, 
säger Ale-Surte BK:s 
kanslist Ingvar Jane-
brink.

Den som väntar på något gott 
väntar aldrig för länge, brukar 
det heta. Många hade börjat 
misströsta när det till slut blev 
minusgrader och isen kunde 
spolas på Jennylund. Ale-
Surte kunde inte spela sin 
första hemmamatch förrän i 
den sjätte omgången, söndag 
17 december.

– Vad den milda vintern har 
kostat Ale-Surte ekonomiskt 
vet jag inte, men det finns en 
uppgörelse med kommunen. 
Dock har det kostat en oänd-
ligt massa ideella arbetstim-
mar. Jag har varit med i sty-
relsen i 30 år och har aldrig 
upplevt något liknande en-
gagemang och uppoffran-
de arbete, säger Ingvar Jane-
brink som dock kunde konsta-
tera att natten till historiens 
senaste hemmapremiär, i sista 
stund, lade sig isen blank.

– Det var fruktansvärt job-
bigt under en period när vi inte 

lyckades få till stånd någon is, 
men nu har vi kunnat ha banan 
öppen i tre veckor och fort-
sättningsvis ska det inte vara 
några som helst problem.

Responsen från allmänhe-
ten har inte låtit vänta på sig. 
Under jul- och nyårsdagarna 
har det varit full fart på Jen-
nylund, såväl barn som vuxna 
har tagit tillfället i akt att åka 
skridskor på det utmärkta un-
derlaget.

Rekordmånga
– På juldagen var det rekord-
många besökare, då gick det 
knappt att få plats. 

I framtiden kommer Ale-
Surte BK inte att vara lika vä-
derberoende, med den nya 
bandyhallen ska det finnas is 
redan tidigt på hösten.

– Bandyhuset kommer att 
bli ett jättelyft, konstaterar Ja-
nebrink.

För dem som undrar när 
allmänhetens åkning håller 
öppet på Jennylund gör enk-
last i att gå in på Ale-Surte BK:
s hemsida för att där få uppda-
terad information.

Jennylund – öppet för alla
– Äntligen ligger isen 
spegelblank

Ale-Surte BK:s kanslist Ingvar Janebrink gläds över att Jennylund äntligen kan erbjuda is. Allmänhetens åkning under jul- 
och nyårshelgen var oerhört välbesökt.

ÅKER PÅ LÄDRET
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Orkar du 
inte läsa?

Låna en ljudbok 
på biblioteket istället

Vill du hedra minnet av en
bortgången släkting eller 
vän? Ge då en minnesgåva
via Cancerfonden. De anhö-
riga får en hälsning från dig
– och cancerforskningen får
ett välkommet stöd i kampen
mot cancer. Meddela oss den
avlidnes namn och adressen
till närmaste anhörig.

020-78 11 79 (öppet dygnet runt)

www.cancerfonden.se
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Tänk på
Cancerfonden!


