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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 JTS -05  229.000 kr
Alfa Romeo GTV 2,0 -96  79.900 kr 
Alfa Romeo GTV 3,0 V6-97 114.900 kr 
Audi A4 1,8T Fullserv. -00  99.900 kr 
Audi A6 2,4 Quattro -01 114.900 kr 
Audi A6 2,4 V6 165 Hk -99 99.900 kr 
BMW 116 i Kombi -05 164.900 kr 
BMW 318 iA E36 Fullser.-98 69.900 kr
BMW 525 i Sedan -94 23.000 kr 
BMW 545 ia Kombi -04 439.000 kr 
BMW X5 3,0d SUV -02 299.000 kr 
Cadillac De Ville 202hk-92 54.900 kr 
Chevrolet Astro GMC -90 19.900 kr
Chevrolet Trans Sport -02 164.900 kr 
Chevrolet Trans Sport -01 109.900 kr 
Chevrolet Van V8 -97 129.900 kr 
Chrysler Grand Voyager -98 64.900 kr 

Citroën Berlingo 1,9D -02 59.900 kr 
Dodge Durango V8 -98 109.900 kr 
Dodge Magnum RAM -99 149.900 kr 
Honda CR-V 2.0 -03 154.900 kr 
Honda CR-V RVSI SUV -01 109.900 kr
Hyundai Atos Prime GLS -03 49.900 kr
Hyundai Sonata 2,0 GLS -02 99.900 kr 
Kabe Briljant Husvagn, -78 24.900 kr 
Lexus LS 400 V8 Sedan -92 59.900 kr 
Lincoln Town Car Sedan -96 79.900 kr 
Mazda 626 1,8 Sedan -96 29.900 kr
Mitsubishi Pajero wagon-01 139.900 kr 
Nissan Primera SE 131-98 29.900 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 
Opel Vectra 2,0 GL  -97  36.000 kr 
Peugeot 307 1,6 XT -03 94.900 kr 
Peugeot 406 2,0 Sedan -00 49.900 kr
Renault Laguna 1.8 16v -02 84.900 kr 
Renault Scenic 1,8 16v -02 89.900 kr 

Veckans bil
levereras

fulltankad

ÄLVÄNGEN. Ett sten-
kast.

Längre än så gick inte 
flyttlasset för Auktions 
& Fastighetsbyrån Jan 
Erik Axelsson.

Förra fredagen 
invigde mäklarfirman 
sitt nya kontor på Post-
vägen i Älvängen.

Ibland behöver man inte flytta 
särskilt långt för att finna det 
man söker. Så var det för 
Auktions & Fastighetsbyrån 
i Älvängen, som hittade än-
damålsenliga lokaler på nära 
håll.

– Vi sneglade lite grann 
åt Ale Torg, men när det här 
tillfället dök upp kändes det 
helt perfekt. Vi trivs i Älväng-
en och det är en expansiv ort, 
säger Hans Götestam.

Auktions & Fastighetsby-

rån har övertagit Godsets före 
detta lokaler, vars storlek och 
placering tilltalade mäklarfir-
man.

– Vi behövde något större 
eftersom vi har blivit fler per-
sonal. Det senaste tillskottet 
är Percy Rhodén som har 
börjat halvtid hos oss, säger 
Claes Tevell.

Auktions & Fastighetsby-
rån, som har sitt ursprung 
i Kungälv, etablerade sig i 
Älvängen för två och ett halvt 
år sedan. Utvecklingen har 
pekat stadigt uppåt och nu 
ser man framtiden an med 
tillförsikt.

– Det har successivt blivit 
bättre och bättre. Nu har vi 
dessutom ökat vår kapacitet 
och kommit in i större loka-
ler som har ett bättre läge. Det 
är bara att köra så det ryker, 
skrattar Hans Götestam och 

tillägger:
– Försäljning av gårdar har 

alltid varit en stor bit för oss, 
men de andra bitarna kommer 
mer och mer. I Kungälv leder 
vi ligan försäljningsmässigt 
och förhoppningsvis ska det 
bli så även i Ale.

Hur ser prisutvecklingen 
ut för fastigheter i Ale?

– Mer stigande än sjunkan-
de, säger Claes Tevell.

Var i Ale är efterfrågan av 
hus som störst?

– Det är inte helt enkelt 
att svara på eftersom många 
alebor är väldigt ortsbund-
na. Göteborgarna är lite mer 
öppna och faktum är att vi 
säljer hus från Surte i söder till 
Lödöse i norr, avslutar Linda 
Johansson.

JONAS ANDERSSON

Mäklarfirma invigde nytt kontor

Hans Götestam, Linda Johansson och Claes Tevell på Auktions & Fastighetsbyrån Jan Erik 
Axelsson som förra fredagen invigde sitt nya kontor i Godsets före detta lokaler i Älvängen. 
Mäklarfirman höll öppet hus och bjöd alla besökare på kaffe och tårta.

Älvängen - Tel: 0303-74 80 55

För ytterligare info: www.alefast.se

Auktoriserad
Fastighetsmäklare
Jan A Pressfeldt

Registrerad 
Fastighetsmäklare
Lars-Inge Petersson 

Ring för 
personlig visning!

0303-74 80 55

Brf-lägenhet i SURTE, 2 rum & kök 
(Grandgärdesvägen 15A) Lägenhet i 
mycket bra skick, nytt kök och nya 
golv 2005. Nära skolor, barndaghem 
och allmänna kommunikationer. 
Mycket väskött förening och låg må-
nadskostnad, kr 2.246 inkl väme, VA. 
Begärt pris: kr 675.000 eller högstbjud. 
Bokade visningar söndag 11/2 
kl 13-14.00.

Brf-lägenhet i NOL 1 rum & kök (Egna-
hemsvägen 15 A) Rymlig etta 
3:e våningen. Bredband och kabelTV. 
I huset fi nns mindre verkstad med 
diverse maskiner. P-plats. Förening med 
god ekonomi. Månadsavgift: kr 1.688 
inkl värme, VA. Begärt pris: Kr 300.000 
eller högstbjud. Bokade visningar 
söndag 11/2 kl 11-12.00

El-konto en succé för Göta energi
ROLLSBO. Införandet av 
el-konto visade sig bli 
en gigantisk succé för 
Göta energi.

Kundtillströmningen 
har ökat markant under 
de senaste månaderna, 
vilket företaget till stor 
del kan tillskriva sin 
nya tjänst.

–  El-konto är en 
unik tjänst som vi är 
ensamma om på den 
svenska marknaden. 
Responsen från kun-
derna har blivit långt 
över förväntan, säger 
Tommy Hjert, vd på 
Göta energi.

Göta energi har noterat tu-
sentals nya kunder sedan el-
konto lanserades i slutet förra 
året.

– Det är våra kunder som 
har drivit fram den här tjäns-
ten. Vi har under ett års tid 
hållit på att utveckla proces-
sen och lagt ner mycket arbete 
och resurser på att finna ett så 

bra system som möjligt, säger 
Tommy Hjert och fortsätter:

– Sedan avregleringen av 
elmarknaden har missnöj-
et med såväl obegripliga el-
räkningar och höga elkost-
nader bara ökat. Många kon-
sumenter upplever dessut-
om att deras energikostnader 
bara skenar iväg. Med den nya 
tjänsten vill vi ge tillbaka kon-
trollen till konsumenterna.

El-konto fungerar som ett 
balanskonto där kredit ingår. 
Konsumenten får ränta på 
innestående belopp och har 
man underskott räknas det 
som ett lån. Den nya tjäns-
ten innebär att konsumen-
ten kan välja att betala ett fast 
belopp varje månad eller olika 
belopp beroende på hur eko-
nomin ser ut. Betalningsfria 
månader kan dessutom ut-
nyttjas om så önskas. Kredi-
ten baseras på beräknad års-
förbrukning. El-konto kan 
också kopplas direkt till au-
togiro.

– Vi har skaffat oss ensam-
rätt på den här tjänsten och 

el-konto har väckt stor nyfi-
kenhet i branschen. Kund-
dagarna som vi genomförde 
i slutet av förra året var oer-
hört välbesökta, till Ale Torg 
kom närmare tusen perso-
ner och många av dessa ville 
prata om just el-konto, säger 
Tommy Hjert.

Av elhandelsbolagen har 
Göta energi en marknads-
ledande ställning i Ale med 
omnejd. Företaget är dock på 
stark frammarsch även i andra 

regioner.
– Vi har en stor kundtill-

växt och många nya kunder 
kan vi härleda till el-konto. 
Trots att det bara har gått ett 
par månader kan vi konstate-
ra att satsningen som vi gjort 
varit lyckad, avslutar Tommy 
Hjert. 

Torsdag 1 februari

Våldtäkt
En våldtäkt sker i Ale. Det är 

en yngre kvinna som våldtas av 
en yngre man. En misstänkt gär-
ningsman sitter nu anhållen hos 
polisen.

Fredag 2 februari

Inbrott i Älvängen
Inbrott på Synoptik i 

Älvängen. Glasögonbågar till-
grips.

En man i 25-årsåldern omhän-
dertas av polis strax efter mid-
natt då han är påverkad av GHB.

Lördag 3 februari

Misshandel i Surte
En man i Surte blir misshand-

lad av ett tiotal ungdomar. Mål-
sägande får ta emot sparkar och 
slag mot huvudet och kroppen.

En man blir misshandlad i 
Älvängen klockan tre på natten. 
När polispatrullen anländer till 
platsen har den misstänkta gär-
ningsmannen redan avvikit.

Ett större sällskap kommer 
in på Statoil i Älvängen och för-
svinner från butiken med diverse 
varor.

Söndag 4 februari

Lägenhetsinbrott
Nattligt lägenhetsinbrott i 

Nol. Tjuvarna tar sig in i fastig-
heten genom att krossa en ruta. 
En dator och smycken tillgrips.

Tisdag 6 februari

Villainbrott i Nol
Inbrott i ett hus i Nol. Träd-

gårdsredskap och en cd-spelare 
tillgrips.

Onsdag 7 februari

Yngling misshandlad
Vid halv åtta-tiden på kvällen 

misshandlas en 11-årig grabb på 
Albotorget i Skepplanda. En stor-
vuxen man i 60-årsåldern börjar 
helt oprovocerat att sparka 
pojken. Gärningsmannen för-
svinner från platsen i ett okänt 
fordon.

En fjärrvärmearbetande man 
i 50-årsåldern råkar ut för en 
arbetsplatsolycka i Surte. Den 
skadade avförs med ambulans 
till sjukhus.

Antalet anmälda brott under 
perioden 2/2 – 8/2: 36. Av dessa 
är två biltillgrepp och tre bilin-
brott.

Tommy Hjert, vd på Göta energi.Tommy Hjert, vd på Göta energi.

TEXT
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Många har säkert upp-
levt stöket och oroligheter-
na i Skepplanda under den 
senaste tiden. Många barn 
och ungdomar har rört sig 
ute under kvällstid med ska-
degörelse, buskörning och 
annat stök som följd. Detta 
har även uppmärksammats 
av polis och Brottsförebyg-
gande rådet (BRÅ) i Ale 
kommun, se artikel i Aleku-
riren nr 1.

Vi har bedrivit nattvand-
ring i drygt två år. Intres-
set att hjälpa till var mycket 
stort i början men har tyvärr 
minskat drastiskt. Vi var 
drygt 90 personer men nu är 

vi knappt 50 st. Många ef-
terlyser våra vandringar men 
med nuvarande medlemsan-
tal och dåliga uppslutning är 
det svårt att bedriva verk-
samheten till fullo.

Argumentet att det inte 
händer något i Skepplanda 
håller inte längre. Skepplan-
da ligger i topp i brottsstatis-
tiken. Visste du det?

Detta är en vädjan till 
alla vuxna i Skepplanda 
med omnejd – hjälp till med 
nattvandringen. Vi måste 
bli flera annars får vi tyvärr 
lägga ner verksamheten.

Nattvandrarna i Skepplanda
Ulf, Anita, Agnetha, Marita  

Föräldrar och andra vuxna i 
Skepplanda – var är ni?


