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med
Tel 0303-74 60 76

Göteborgsvägen 72 

Älvängen

*

Filma direkt på hårddisk!

JVC GZ MG130
• Direktinspelning på 30 GB hårddisk
•  Hitta varje inspelning snabbt och lätt, 

gör egna listor av scener på hårddisken
• 34x optisk zoom
• Speltid 7 timmar och 10 min med 

bästa kvalitet
• 2,7-tums 16:9 widescreen klar LCD-skärm

• Snabbknapp för DVD/säkerhetskopiering
• Minneskortplats för SDHC/SD
•  USB 2.0 High-Speed gränssnitt för snabb 

överföring till en dator
•  Ingår: Laddare, batteri, fjärrkontroll, 

programvara, USB/AV-kablar och
svensk bruksanvisning

30 GB
HÅRDDISK

5495:-
eller 551:- i 11 månader

*

Prisvärd videokamera!
Filma med DV-band.

Canon MD 110
 • Kraftfullt objektiv med 35x optisk zoom 

och 1000x digital zoom
• 2,7 tums LCD skärm och elektronisk 

färgsökare i 16:9-format
• Bläddra enkelt i videokamerans 

menyer med hjälp av en joystick

• Förbättrad ljudinspelning är möjlig 
tack vare en extern mikrofoningång

• DIGIC DV ger naturtrogna färger 
– precis så som du kommer ihåg dem

• Ingår: Laddare, batteri, AV-kabel och
svensk bruksanvisning

Rek. ca pris 3500:-

2995:-
eller 324:- i 11 månader

16:9
BREDBILDS-

FORMAT

Föreviga studenten

Benny och Carina 
med personal

Öppettider: lör 9-13, mån 30/4 9-18, ons-fre 9-18
1 maj har vi stängt

ALVHEM • Tel 0303-336 003

Reservation för slutförsäljning.

Välkomna
till den levande 

lanthandeln!

-
Hammenhögs jord

5st 100:-5st 100:-
Gasol P11

295:-295:-
Stort utbud av 

oljeprodukter i lösvikt
Prisex. Motorolja, 
helsyntet 5/40

delsyntet 10/40

4350
/liter

Nya leveranser med fina 
SOMMARBLOMMOR

varje dag!

Blanda som du vill
Jord, höns- & kogödsel, 

täckbark, barkmull, toppdress

4st 100:-4st 100:-
Vi har allt för 
trädgården!

Redskap, gödning, 
sättpotatis, gräsfrö, 
myrmedel, snigelgift, 

ogräsbekämpningsmedel,
m.m28:-28:-/liter/liter

Nordisk Rörmärkning i Älvängen har utökat sitt produktsortiment. Huvudprodukten är rör-
märkning som de levererar till industri, pappersbruk, processindustri samt VVS-grossis-
ter främst i norden, men även i Europa. Övriga produkter är varselskyltar, graverade skyltar, 
packtejp och avspärrningsband med tryck. Nu lanserar företaget en helt ny produkt.

– När man säger avspärrningsband tänker alla på polisens band. Avspärrningsband används 
emellertid av många andra aktörer, bland annat i samband med hundutställningar, idrottsar-
rangemang på byggarbetsplatser och så vidare, säger Nordisk Rörmärknings vd, Christian 
Kjellberg, och ler.

– Vi tänker vända oss till ett annat klientel, vars budget inte är lika åtstramad som poli-
sens. Vi trycker därför band med texten AVSPÄRRAT – RÅN PÅGÅR. Detta är tänkt att an-
vändas vid rån, så att inte obehöriga får tillträde då rån pågår. Allt för att skapa en så säker 
arbetsmiljö för rånarna som möjligt. Detta gör även att oskyldiga inte blir drabbade, skrattar 
Christian.

FOTO:  Jonas Andersson

Obs! Bilden är arrangerad.

Nordisk Rörmärkning lanserar ny produkt! 

Idrottshall i Bohus – men tidigast hösten 2009
BOHUS. Planeringen 
med idrottshallen i 
Bohus fortskrider.

Jobbet med att hitta 
rätt utformning har 
dock tagit längre tid än 
beräknat.

Allt tyder på att det blir en 

idrottshall anpassad även för 
friidrott som kommer att 
byggas i Bohus.

– Nu driver vi på hårda-
re än tidigare och hoppas få 
fram ett par förslag att ta ställ-
ning till under våren. Inves-
teringen kommer troligtvis 
att hamna på runt 40 miljo-

ner, som vi troligtvis förde-
lar mellan 2008-2009. Målet 
är att hallen ska vara klar till 
höstterminens start 2009, 
säger styrgruppens ordföran-
de, Jarl Karlsson (s).

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Varning för 

skratt!


