
Läsk-koncentratLäsk-koncentrat

OriginalOriginal
SkogsbärSkogsbär
HallonHallon
JordgubbJordgubb
SmultronSmultron
KrusbärKrusbär
Dansk CitronDansk Citron
Bitter LemonBitter Lemon
FruktsodaFruktsoda
Grape TonicGrape Tonic
ApelsinApelsin
BlodapelsinBlodapelsin
PassionsfruktPassionsfrukt
KiwiKiwi
PäronPäron
CiderCider
Tutti FruttiTutti Frutti
TrocaderoTrocadero
ChampisChampis
MustMust
PortelloPortello
ColaCola
American ColaAmerican Cola
Ginger AleGinger Ale
TonicTonic

Semi-LightSemi-Light
Röda BärRöda Bär
HallonHallon
Bitter LemonBitter Lemon
FruktsodaFruktsoda
Pink GrapefruitPink Grapefruit
Apelsin-GrapeApelsin-Grape
Apelsin-MangoApelsin-Mango
ApelsinApelsin
MandarinMandarin
ÄppleÄpple
PäronPäron
Tranbär-Sv.vinbärTranbär-Sv.vinbär
KörsbärKörsbär
Banan-PassionBanan-Passion
ColaCola
Cola-KaffeCola-Kaffe
MyskmadraMyskmadra
Ginger AleGinger Ale
TonicTonic
EnergiEnergi

LightLight
ApelsinApelsin
CitronCitron
ColaCola
American ColaAmerican Cola
ÄppleÄpple

VattenVatten
Lime/CitronLime/Citron
Melon/CitronMelon/Citron
Äpple/LimeÄpple/Lime
SodavattenSodavatten
VichyvattenVichyvatten
Vichy LimeVichy Lime

Alla har en favoritsmakAlla har en favoritsmak

-Vi har Alla-Vi har Alla

Till KolsyremaskinerTill Kolsyremaskiner
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Kolsyra vattnet
Gör egen läsk
Drinkit Drinksmaster

Kolsyrat vatten direkt i glaset! Flaskor behövs ej.

929.-929.-

Fler vindkraftverk väntas i Lilla Edet
LILLA EDET. På onsda-
gens kommunstyrel-
sesammanträde dis-
kuterades en fortsatt 
utbyggnad av vind-
kraften i Lilla Edets 
kommun.

Det första vindkraft-
verket snurrar sedan 
knappt två månader 
tillbaka.

– Nu har vi fått in två 
ansökningar om ytter-
ligare utbyggnad. Detta 
innebär att vi måste ta 
fram en miljöplan spe-
ciellt för vindkraften, 
säger kommunstyrel-
sens ordförande, Bjarne 
Färjhage (c).

Det är i första hand tre områ-

den som är intressanta för en 
fortsatta utbyggnad av vind-
kraften i Lilla Edets kommun. 
Det handlar om Prässeber-
gen, Uxås Klint och Kroks-
vattnet i Hjärtum.

– Vi hoppas att vår miljö-
plan ska kunna vara klar till 
sensommaren eller hösten. 
Vi vill snabba på processen 
för att visa intressenterna vår 
vilja i det här, säger Bjarne 
Färjhage.

Kommunen ska också låta 
Leifab undersöka om Lilla 
Edets kommun kan vara med 
som delägare i vindkraften.

– Intressenterna som varit i 
kontakt med oss är öppna för 
delägarskap. Det skulle inne-
bära att vi tar ytterligare ett 
steg i vårt miljöarbete och 

syftet är att kunna ha grön el 
i uttag som finns i kommuna-
la verksamheter och bostäder, 
avslutar Bjarne Färjhage.

LÖDÖSE. Tingbergssko-
lan har låtit trycka upp 
en informationsfolder.

Foldern kommer att 
distribueras till samt-
liga vårdnadshavare 
med barn på Alvhems-
skolan, samt till nya 
elever som börjar på 
Tingbergsskolan.

– Den beskriver våra 
tankegångar och hur vi 
arbetar med vår profil, 
säger Daniel Magnus-
son, rektor i årskurs 
f-6.

Materialet ger information 
om skolans profil samt en 
sammanfattande beskrivning 
av det som står att läsa på 

Tingbergsskolans hemsida. 
Att foldern delas ut till föräld-
rar med barn på Alvhemssko-
lan beror naturligtvis på det 
beslut om nedläggning som 
fattats av Barn- och ungdoms-
nämnden i Ale kommun.

– Vi vill informera dessa 
föräldrar vad vi har att erbju-
da. Vi hade också ett möte 
för en tid sedan där berörda 
föräldrar var inbjudna, säger 
Daniel Magnusson.

Hur uppfattar ni ton-
gångarna?

– Många är väldigt positivt 
inställda till Tingbergsskolan 
och ser en fördel i att vi kan 
erbjuda en helhet med vår f-
9-verksamhet. Vi har redan 
elever från Alvhem som har 

bestämt sig för att gå här, 
säger Daniel Magnusson.

Har ni lyckats lösa pro-
blemet med skolskjuts?

– Nej, det är haken för en 
del föräldrar. Vi har undersökt 
möjligheten, men att Ting-
bergsskolan erbjuder skol-
skjuts är att bryta mot kom-
munallagen. Vi ser dock inte 
att det ska vara några större 
problem för de yngre barnen 
som har skolbarnomsorg. 
Dessa barn blir oftast lämna-
de och hämtade av sina för-
äldrar före och efter skolan. 
De elever som kommer att 
åka buss ska vi kunna möta vid 
hållplatsen, avslutar Daniel 
Magnusson.

JONAS ANDERSSON

Tingbergsskolan delar ut folder

Tingbergsskolan har tryckt 
upp en informationsfolder 
där verksamheten beskrivs. 
Samtliga föräldrar med barn 
i Alvhemsskolan kommer att 
få foldern hem i brevlådan.

KOLL PÅ LILLA EDET
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se
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Gäller glasögon med samma styrka och glastyp, även
progressiva och bifokala. Kan ej komb. med andra erbj.

INTERNET-priser
på kontakt-
linser.

Märkesbågar • Märkesglasögon • Märkesbågar

THN 0520-10 000 • VBG  0521-10-000 L-E 0520-32 000 • UA 0522-70 000 

LÖRDAGSÖPPET I TROLLHÄTTAN, VÄNERSBORG, UDDEVALLA

Gucci,
Dior, D&G,

BOZ, Skaga,
Artfor Eye, Armani,

Bellinger, RayBan, Peak Performance,
SHOC, Björn Borg, J Bond, Replay, Mexx, Face,

Silhouette, J. F. Ray, J Lindeberg, Mario Conti, Vogue
LILJELOOD störst och ledande på MÄRKESGLASÖGON

LÄGSTA PRIS och BÄSTA 
ERBJUDANDE GARANTI!
Det skall alltid vara förmånligast att köpa hos oss!

Skulle du finna ännu bättre erbjudande hos någon annan, 

Köp 1 par märkesglasögon och BETALABETALA 0:- 0:-
för VALFRIA obehandlade lågprisglasögon

KÖP 2 PAR
BETALA FÖR 1

med allra BÄSTA
KVALITETSGLAS
från världsledande Hoya

Vi har över 

1000
olika bågar

Kommunstyrelsens 
ordförande, Bjarne 
Färjhage (c) hoppas 
att en miljöplan för 
vindkraften ska vara 
klar till sensomma-
ren.


