
2007  |   vecka 5  |   nummer 5  |   alekuriren  |  9  

NÖDINGE. I måndags 
gjorde Konsument 
Göteborg ett nedslag på 
Ale Torg.

Syftet med besöket 
var att göra en kontroll 
av prisinformationen i 
butikernas skyltfönster.

Resultatet blev inte 
vad man hade hoppats 
på, endast Lindex och 
Hälsoteket fick godkänt 
i undersökningen.

Från den 1 oktober 2004 
gäller en lag angående pris-
information. Den innebär 
bland annat att priset skall 
lämnas när en näringsidkare 
marknadsför sina produkter, 
så även när en vara utbjuds i 
ett skyltfönster.

– Det gäller inte bara varor 
utan även tjänster varför ex-
empelvis frisörer och optiker 
omfattas av samma lagtext, 
säger planeringsledare Ann-
Kristin Hedeberg och till-
lägger:

– Det är endast om själva 
tjänsten marknadsförs i skylt-
fönstret som prisinformation 
ska lämnas precis på samma 
sätt som om en vara mark-
nadsförs i ett skyltfönster, 
inte annars.

I måndags morse gick Ann-
Kristin Hedeberg, tillsam-
mans med förvaltningschef 
Els-Marie Aronsson Kihl-
ström, runt bland skyltfönst-

ren på Ale Torg och gjorde 
iakttagelser. Det visade sig att 
prisinformationen hos flera 
butiker var direkt dålig.

Okunskap
– I de flesta fall tror jag att det 
handlar om okunskap hos bu-
tiksägarna. Ser vi på Lindex, 
som var ett lysande undan-
tag på Ale Torg, så är det en 
stor kedja som har hjälp av 
så kallad guidelines. Det ser 
ofta likadant ut oavsett vilken 
Lindex-butik som du besö-
ker i landet, säger Els-Marie 
Aronsson Kihlström.

Hur ska prisinformatio-
nen se ut i ett skyltföns-
ter?

– De varor eller tjänster 
som marknadsförs ska vara 
prismärkta. Om inte annat 
ska det finnas en tydlig skylt 
med prisuppgift i omedel-
bar anslutning till produkten. 
Det ska vara lätt att identifiera 
priset på en särskild vara eller 
tjänst för kunden, säger Ann-
Kristin Hedeberg och fort-
sätter:

– Sedan har vi sådana bu-
tiker som väljer att inte nyttja 
sina skyltfönster till mark-
nadsföring och då finns 
heller inget att anmärka på. 
Ica Kvantum här i Nödinge 
är ett sådant exempel.

Representanterna från 
Konsument Göteborg 
kommer att återkomma under 

våren och planerar då även 
ett besök hos Älvängens cen-
trumhandlare. 

– Då ska vi föra ett mer 
systematiskt protokoll butik 
för butik. Vid själva kontrol-
len/undersökningen kommer 
vi att överlämna information 
personligen. Resultatet av un-
dersökningen kommer vi att 
skicka ut till var och en av 
handlarna i kommunen, säger 
Ann-Kristin Hedeberg.

Måndagens besök var mer 
av förebyggande karaktär, 
snart är det upp till bevis på 
riktigt för kommunens hand-
lare.  

Det är vi 
som säljer 
bostäder 

i ditt 
område. Hans Götestam

MER ÄN BARA MÄKLARTJÄNSTEN

LANTLIG IDYLL.  ÄLVÄNGEN / KOLLANDA.
Visas söndag 5/11. Boka visningstid!

Röd stuga med vita knutar, ombyggd och tillbyggd 2000 till 
sex rum och kök om ca 100 kvm boarea. Separat garage-
byggnad med snickarbod. Fastigheten är vackert belägen 
på stor, avstyckningsbar naturtomt om 4287 kvm. Pendel-
avstånd både till Kungälv och Alingsås. Pris: 1.500.000 eller 
bud. Mäklare: Hans Götestam, mobil 0708-28 90 29.

0303 - 74 66 90
www.axelssonsfast.se

Linda Johansson

0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se

VILL DU SPARA PENGAR
Har du sålt fastighet med vinst eller gjort andra 
reavinster?

Är du en av dom och skattebeloppet överstiger 
20.000:- bör du inbetala överstigande belopp på 
ditt skattekonto. Beloppet skall vara bokfört 
senast 12 februari för att undvika kostnadsränta.

Göteborgsvägen 77
Tel 0303-74 91 05

www.maklarhuset.se

Älvängen 
2 pl radhus om 160 kvm totaltarea, 
med toppenläge. Vidsträckt utsikt 
och naturen inpå knutarna.  3-4 
sovr. vardagsr. i vinkel. Kök m stor 
matplats. Badrum och sep. toalett. 
Dusch. Stort hobbyr./förråd. Möjlig-
het att inreda bastu.  
Utgångspris 1 625 000:-
Ring för visning.

Skepplanda 
Anno 1873 Timrat hus i 11⁄2 pl med 
centralt läge. Tillbyggt 1960. Boarea 
ca 98 kvm. Kök renov. för 3 år sedan, 
matplats. 2-3 sovrum. Vardagsr. i 
vinkel. Allrum. Badr. + sep. dusch.  
Tvättstuga m klinkers o värmegolv. 
Pannr./Snickarbod, panna från 2000. 
Tak, panel och fönster utbytta. Härlig 
innegård med inbyggd uteplats. 
Utgångspris 1 200 000:- 
Ring för visning Tel: 0303-749105 
Mobil: 0706-590501

Lindex skyltfönster ett föredöme på Ale Torg
– Men hos övriga butiker fanns mer att önska

Ann-Kristin Hedeberg och Els-Marie Aronsson från Konsument Göteborg gjorde i veckan en 
undersökning av prisinformationen i skyltfönstren på Ale Torg. Av de granskade butikerna var 
det endast Lindex och Hälsoteket som fick godkänt.

PÅ ALE TORG
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se


