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Corolla Stella. Nu 167.900 kr inkl. metallic ord. pris 179.200 kr
Varje Corolla Touring har ett stort lastutrymme, god driftsäkerhet, suverän detaljkvalitet
och modern design. Corolla Stella ger dig ännu mer: ny exklusiv klädsel, skinnklädd ratt
(med radio/CD-kontroller) och växelspak. Dessutom  är manuell luftkonditionering stan-
dard. Bilen har åtta krockkuddar (inklusive sidogardiner), antisladdsystemet VSC, antislir-
systemet TRC och ABS-bromsar med EBD som standard. Corolla Stella har 
15” lättmetallfälgar och manuell växellåda. Välkommen att provlasta!

BRÄNSLEFÖRBRUKNING VID BLANDAD KÖRNING: 7,0-7,2 (AUT 7,9)  L/100 KM. 
UTSLÄPP CO2 VID BLANDAD KÖRNING: 168-172 (AUT 190)  G/KM. MIL JÖKLASS 2005.

Stort utrustad!

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

• 700 watt • 10 gånger starkare än en vanlig handdammsugare 
• Vikt 1,4 kg • 220V • Ca 5 m lång sladd • GS-och CE-godkänd 

• 1 års garanti

Handdammsugare
för bilen, båten, 
husvagnen .m.m

198:-

Fackhandeln
Filaregatan 1 Kungälv 0303-20 68 90 

Öppet: Månd-torsd 8-18, fred 8-17, lörd 10-14

Ett parti!
Finns endast i 

Kungälvsbutiken

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) 
• Farthållare • Infodisplay • 12 års Rostskyddsgaranti 
• 3 års Vagnskadegaranti • 2 års Nybilsgaranti • 2 års 
Opel Assistance

Vard 9–18, Lör 11–15
Filaregatan 7, Kungälv 
0303–20 86 00
www.kongahallabil.se

Opel. Fresh thinking-better cars.

Opel Astra GTC

Snygg, dynamisk design 
Ord pris 169.300:- nu från

144.900:-144.900:-

NÖDINGE. 150 barn står 
i kö till musikskolan i 
Ale.

För att minska de 
långa köerna utökas i 
höst en rock- och pop-
verksamhet för de som 
är intresserade av att 
pröva på olika instru-
ment i grupp. 

På så sätt kan fler 
skolbarn få börja spela 
tidigare och slipper 
därmed stå i kö. 

Idag ingår cirka 500 elever i 
musikskolans verksamhet och 

det populäraste instrumentet 
är gitarr, tätt följt av piano.

Elinor Emilsson, musikle-
dare på Ale gymnasiums mu-
sikskola, ser positivt på grupp-
verksamhet, men vill för den 
skull inte att individuell un-
dervisning försvinner från 
musikskolans verksamhet. 

– I grupper så försvin-
ner både de svaga och starka 
eleverna och det blir en större  
genomströmning av barn som 
kanske bara spelar i ett år och 
sedan hoppar av, säger Elinor 
Emilsson.

Hon säger även att de barn 
som har svårigheter med 

skolundervisningen eller blir 
mobbade hittar en fristad i 
musiken. 

– I en större grupp finns det 
risker att de återigen känner 
sig misslyckade men i en indi-
viduell undervisningsklass kan 
de bli sedda, stärka sin själv-
känsla och känna att de duger, 
säger Elinor Emilsson. 

I år gör Musikskolan ett försök att minska kön genom att utöka sin rock- och popverksamhet 
för att fler som är intresserade ska få chansen att pröva på olika instrument.

150 barn i kö till musikskolan
– Undervisning i grupp utökas

SPELAR RADIOTEATER
Silvia Rydberg

silvia@alekuriren.se
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