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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

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 
Opel Vectra 1,8 GL -98 39.900 kr 
Peugeot 406 2,0 Sedan -00 69.900 kr 
Renault Laguna 1.8 -02 84.900 kr 
Renault Scenic 1,8 16v -02 89.900 kr 
Renault Scenic 2,0 -04 124.900 kr 
Renault Trafi c Lastbil -89 14.900 kr 
Saab 9-3 2,0t 185Hk -01 64.900 kr 
Saab 9-5 2.3t Linear -02 124.900 kr
Saab 900 2.3i 5-Dörr -97 39.900 kr 
Saab 9000 2.0 CS 130HK-92 24.900 kr 
Suzuki Grand Vitara XL7-04 169.900 kr 
Toyota Avensis 1,8 -00 79.900 kr 
Toyota Corolla G6R 1.6 -99 64.900 kr 
Volkswagen Bora VW 1,6-00  79.900 kr

Volkswagen Bora VW 1.6-02 94.900 kr 
Volkswagen Caddy VW -00 44.900 kr 
Volkswagen Golf VW 1,8 -98 29.900 kr 
Volkswagen Lupo VW 1,4-01 69.900 kr 
Volkswagen Lupo VW 1,4-01 69.900 kr 
Volkswagen Passat 1.8T -98 64.900 kr 
Volkswagen Passat VW -03 129.900 kr 
Volkswagen Polo VW 1,4 -98 44.900 kr 
Volkswagen Polo VW -99 64.900 kr 
Volvo 850 Sedan -95 49.900 kr 
Volvo 855 170 HK GLT -97 74.900 kr 
Volvo 945 GL 116Hk -93 27.900 kr 
Volvo 965 2,5 Kombi -95 59.900 kr 
Volvo S40 A 2,0t classic-04 139.900 kr 
Volvo S60 170 HK -01 119.900 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 
Volvo V70 GLT Kombi -99 79.900 kr 
Volvo V70 GLT 170 Hk -98 69.900 kr 
Volvo V70 Fullservad, -98 74.900 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. 

Passa på nu.
Vinterpris!

Tillägg Kombi: ENDAST 5.000:-

Standardutrustad med bl a • ESP-antisladdsystem 
• Eluppvärmda elbackspeglar • Sidokrockgardiner 
• Aktiva nackstöd fram • Infodisplay • 12 års Rost-
skyddsgaranti • 3 års Vagnskadegaranti • 2 års 
Nybilsgaranti • 2 års Opel Assistance

139.900:-

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

Prisvärt Populär-paket!

Opel. Fresh thinking-better cars.

Opel Astra 1.6 Enjoy 5-d
Modell -07. Ord.pris 161.000:- Nu från

Köp till Populärpaket:
• Radio/CD med Mp3 (fjärrkontroll i ratt) 
• AC - Luftkonditionering • Farthållare

ENDAST 5.900:-

Ny tankbil till brandstationen i Nol
Torsdag 11 januari

Kopparstöld
Kopparkabel stjäls från Peabs 
arbetsplats i Nödinge.

Inbrott på ett kontor i Nol. Mål-
sägande blir bestulen på sitt pass 
och kontanter.

En jacka tillgrips från ett kontor 
i Surte.

Fredag 12 januari

Inbrott i Alafors Kiosk
Klockan fyra på morgonen sker ett 
inbrott i Alafors Kiosk. Inbrottstju-
varna bryter upp en dörr och till-
griper diverse gods. Ett flertal 
polispatruller söker efter gärnings-
männen. I närheten av brottsplat-
sen påträffas två män, men huru-
vida dessa kan bindas till brottet är 
för tidigt att säga.

Lördag 13 januari

Misshandel
En relationsbetingad misshandel 
inträffar i Alvhem.

Söndag 14 januari

Personrån i Nödinge
Personrån i Nödinge strax efter 
midnatt. Målsägande blir nedsla-
gen bakifrån av två män i 25-30-
årsåldern, båda av utländsk här-
komst. Gärningsmännen kommer 
över kontanter.

Måndag 15 januari

Inbrott på Ale Torg
Kicks på Ale Torg utsätts för 
inbrott. Gärningsmännen kör in 
med en stulen personbil genom 
entrén. Förutom stora materiella 
skador får förövarna med sig ett 
okänt antal flaskor exklusiv herr-
parfym samt kosmetika.

Tisdag 16 januari

Tips efter inbrott
Inbrott i det gamla kommunhuset i 
Surte. Tv- och musikutrustning till-
grips. Vissa spaningstips har gjorts 
och ärendet utreds av spaningsen-
heten i Kortedala.

Onsdag 17 januari

Villainbrott
Villainbrott i Nol. Tjuvarna krossar 
en ruta och tar sig in i fastigheten. 
Datorer och smycken tillgrips.

Antalet anmälda brott under 
perioden 11/1 – 18/1: 42. Av dessa är 
sex bilinbrott och tre biltillgrepp.

NOL. Ut med det 
gamla, in med det nya.

Ale kommun har 
investerat i en ny tank-
bil till brandstationen 
i Nol.

– Den kommer att 
ersätta vår gamla 754 
som är från 1984, 
säger brandförman Jon 
Pile.

Ett riktigt vrålåk skulle man 
kunna säga om räddnings-
tjänstens nya tankbil, som 
mäter hela nio meter. Kost-
naden för fordonet uppgår 
till 2,4 miljoner kronor, men 
så är den också utrustad med 
en rad olika finesser och 
egenskaper som föregånga-
ren saknade.

– Den nya tankbilen är en 
Volvo FM 13 med 400 häst-
krafter. Den rymmer 10 000 
liter vatten och 1 000 liter 
skum. Motsvarande kapaci-
tet för vår gamla tankbil var 6 
500 liter vatten och 500 liter 
skum. Framförallt är det bra 
att ha en ökad kapacitet när vi 
arbetar på landsbygden eller 
när en brandpost inte fung-
erar, säger Jon Pile och fort-
sätter:

– En annan fördel med 
vårt nya räddningsfordon är 
att den har en kanon på taket 
som ger 2 200 liter vatten per 
minut. Kanonen styrs via en 
joystick. Pumpen ger 4 000 
liter i minuten.

En teknisk modernitet är 
det navigationssystem som 
föraren kan använda sig av. 
Vid larm till SOS får rädd-
ningstjänsten upp adressin-
formationen direkt på skär-
men och slipper att på egen 

hand mata in uppgifterna.
– Alla chaufförer på statio-

nen har fått genomgå en 40 
timmar lång utbildning. Det 
är inte bara att sätta sig upp 
i hytten och köra iväg, säger 
Jon Pile.

Vad som kommer att 
hända med den gamla 754 är 
ännu inte bestämt.

Brandstationen i Nol har fått en ny tankbil som ersätter den gamla 754 från 1984.

– Modernare 
och bättre 
kapacitet

PÅ STATION
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Smyrna Second Hand inför ny säsong
Lördagen den 27 januari 
slår Smyrna Second Hand 
åter upp portarna för en ny 
säsong.

Vi är tacksamma för ale-
bornas fortsatta stöd genom 
att skänka prylar som andra 
kan bli nöjda ägare till. 
Under förra året kunde vi 
skicka ut 258 000 kronor 
till olika biståndsprojekt i 

länder som Sri Lanka, Tan-
zania, Libanon, Kongo, 
Benin, Uganda Indien och  
Ecuador. Genom summan 
av mångas insatser kan som 
synes stora resultat till hjälp 
för nödlidande människor 
uppnås. 

På grund av resurs- och 
utrymmesbrist har vi för 
tillfället inte möjlighet ta 

emot mer skrymmande 
möbler. Inlämning av varor 
sker vid butiken på tisdags-
kvällar.

Vi ser fram emot att 
möta såväl gamla som nya 
kunder. Passa på att fynda 
och gör en insats för nöd-
lidande människor i olika 
delar av vår värld!

Daniel Höglund


