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Corolla Verso 1.8 Limited Edition. 
Pris från 219.800 kr (ord fr. 237.700). 
Easy Flat System, nio krockkuddar, antisladd, antispinn, whiplashskydd, 
regnsensor, farthållare, parkeringssensorer, Bluetooth handsfree, metallic-
lack, 16" lättmetallfälgar mm!

BRÄNSLEFÖRBRUKNING VID BLANDAD KÖRNING: 6,8 L/100 KM. UTSLÄPP CO2

VID BLANDAD KÖRNING: 178 G/KM. MILJÖKLASS 2005.

Corolla Nova med taklucka. 
Pris just nu 169.900 kr (inklusive metallic). 
Världens mest älskade bil med bla fem dörrar, åtta krockkuddar, antisladd, 
antispinn och lättmetallfälgar som standard!

BRÄNSLEFÖRBRUKNING VID BLANDAD KÖRNING: 7,0 (7,9 AUT) L/100 KM. UTSLÄPP CO2

VID BLANDAD KÖRNING: 168 (190 AUT) G/KM. MILJÖKLASS 2005.

Prius med Hybrid Synergy Drive. Kraften av en stor idé. Nyhet: Prenumerera från 3.600 kr/mån! Pris från 252.900 kr.
Nu kan du prenumerera på hybridbilen Prius! Avtalet gäller 36 månader med en månadskostnad från 3.600 kr inkl moms. Du betalar en deposition på 
5.000 kr som du får tillbaka vid prenumerationens slut. Service och försäkring ingår. Lättkörda Prius har maximala fem stjärnor i EuroNCAP, 8 krockkuddar, 
antisladd, antispinn och whiplashskydd. Du kan förstås också köpa bilen på vanligt sätt, från 252.900 kr.
BRÄNSLEFÖRBRUKNING VID BLANDAD KÖRNING: 4,3 L/100 KM. UTSLÄPP CO2 VID BLANDAD KÖRNING: 104 G/KM. MILJÖKLASS HYBRID.

Nu startar Toyotas 
vinterkampanj!

www.toyota.se

20-21 jan. kl 11-15

Öppet: Måndag-fredag 9-18 lördag 11-14 
Tel. 0303-24 57 70 Bultgatan 42, Rollsbo Ind. omr.  

www.toyotakungalv.se

Wessmark ställer 
ut på Repslagar-
museet
ÄLVÄNGEN. Repslagarmuseet i Älvängen 
inleder 2007 med en konstutställning av 
Johannes Wessmark, invigning sker nästa 
söndag den 21 januari.

Johannes Wessmark bor och jobbar i Karlstad som 
reklamillustratör och konstnär. Johannes är självlärd. 
Hans medfödda talang, sitt brinnande intresse för att 
skapa bilder och många års erfarenhet som illustra-
tör har framkallat materialet till denna fantastiska ut-
ställning.

Erfarenheterna från reklambranschen märks tydligt, 
på ett positivt sätt. Bilderna blir spännande i sin enkla 
vardagsnärhet och allt är inte vad det synes vara. In-
spirationen kommer framförallt ifrån den vackra na-
turen i Värmland och i Bohuslän. 

Färgpennorna har alltid varit Johannes favoritverk-
tyg även om det också blivit många akvareller däremel-
lan, även airbrushmålningar. Han blandar gärna tek-
nikerna. Gör stora ytor med akvareller och detaljerna 
med färgpennor och guasch med fin pensel.

Johannes Wessmark reproducerar sina verk i Giclee 
Fine Art i begränsade, numrerade och signerade upp-
lagor.

Vernissagedagen på Repslagarmuseet är Johannes 
närvarande och svarar gärna på frågor, såväl om teknik 
som motiv. Invigningstalare är Tore Berghamn (fp), 
vice ordförande i Utbildnings- och kulturnämnden.

Utställningen pågår till och med den 6 mars.

Glasbruksmuseet i Surte 
börjar 2007 med att visa en 
fotoutställning där medlem-
mar ur Surte Fotoklubb visar 
sina bilder. Utställningen 
invigs idag (läs lördag) och 
pågår till och med söndagen 
den 4 februari. Fotoklubben 
har sitt säte i Surte men har 
medlemmar från såväl Ale 
som Göteborg. 

Surte Fotoklubb bilda-

des 1961och har för närva-
rande ett 30-tal medlem-
mar med skiftande fotogra-
fiska erfarenheter. Medlems-
antalet har stigit de senaste 
åren, och klubben har en ge-
digen verksamhet med med-
lemsmöten varje månad. In-
riktningen är varierad, men 
med tyngdpunkt på natur-
bilder. Det speglar också den 
kommande utställningen, In 

Natura, som presenteras av 
Fotoklubben. Närmare hälf-
ten av klubbens medlemmar 
finns representerade i ut-
ställningen.

In Natura innehåller fram-
förallt naturbilder, allti-
från avancerade semesterbil-
der till rena proffsarbeten. 
De flesta bilderna är i färg, 
de visar naturens skiftning-

ar och fantastiska skildring-
ar av djur, bland annat den 
färggranna Kungsfiskaren 
fångad på bild vid Göta Älvs 
strandkant.

I anslutning till utställ-
ningen anordnas en speci-
ell kväll den 25 januari med 
bildvisning under rubri-
ken Vattnets Väg. Mikael
Heintze, Göte Noll och
Nore Mellqvist har följt 

vattnet från Kroksjön till 
Göta Älv. 

Ordet fotograferi kan här-
ledas från grekiskans ljus och 
skrift, så vad passar bättre 
denna mörka årstid än att 
få en extra dos ljus när ”In 
Natura” invigs. Dagen till 
ära kommer fotograferna att 
finns på plats och besvarar 
gärna frågor, såväl om tekni-
ken som motivvalet.

Fotoutställning inleder på Glasbruksmuseet

Nackspärr, Ischias
Ryggskott, Tennisarm

Företagsmassage (F-skatt finnes)

Elektroterapi, Massage
Akupunktur

Tel. 031-98 11 99
070-777 36 68

Alkalievägen 5c, Bohus

Ring och boka Din tid!
Terapeut Arto. Välkommen!

Ps.

Ge bort ett 

presentkort!

1 tim. behandling 300:-


