
ALVHEM. Lanthandelns 
dag firades på tradi-
tionsenligt vis hos 
Svenssons Livs i tors-
dags och fredags.

Serveringstältet fyll-
des snabbt av trogna 
kunder, som passade på 
att ta en fika innan de 
gick in i magasinsbygg-
naden för att fynda.

– Det man inte hittar 
någon annanstans 
hittar man här, säger 
Ing-Britt Söderkvist 
och Lennart Andréas-
son från Lödöse.

När Svenssons Livs bjuder 
in till Lanthandelns dag, 
veckan före midsommar, blir 
Alvhem ett givet utflyktsmål 
för många. Konceptet med 
att bjuda besökarna på kaffe 
och bakelse håller ännu. Där 
utöver lockar butiksägarna 
med attraktiva erbjudanden i 
butiken, på gården och uppe 
på Magasinet.

– Vi åker hit varje år på 
Lanthandelns dag, det är en 
tradition som inte får brytas. 
Vi är för övrigt här och hand-
lar annars också eftersom de 
har allting, säger Ing-Britt 
Söderkvist och fortsätter:

– Hos Svenssons kan du 
köpa det som behövs för ren-
göring av ett hönshus, likaväl 
som vanliga livsmedelspro-

dukter. Det är väldigt behän-
digt. Dessutom är personalen 
så himla trevlig.

Lennart Andréasson ser 
också en annan fördel med 
Alvhems lanthandel.

– Jag åker inte hit bara för 
att handla, utan också för att 
tanka bilen. Jag tankar ingen 
annanstans än just här, säger 
Lennart.

Ing-Britt och Lennart hade 
sällskap vid kaffebordet av 
Viveca och Mats Berglund 
från Kattunga. Under tiden 
som kaffetåren rann ner pas-
sade de på att fylla i det frå-
geformulär som handlaren, 
Benny Mortensen, hade 
sammanställt och som berör-
de Alvhems framtid. Frågor-
na löd enligt följande: 

• Ska vi ha skolan kvar?
• Tycker ni att vi ska ha en 

avfart ifrån den nya vägen till 
Alvhem och tågstationen?

• Hur många kommer åka 
ner till kommunhuset i Ala-
fors på måndag vid kommun-
fullmäktigemötet för att visa 
sin åsikt?

– Något får man göra för att 
försöka påverka utvecklingen. 
Det här är ett sätt att väcka 
uppmärksamhet och visa de 
som bestämmer att Alvhem 
också finns på kartan, avslu-
tar Benny Mortensen.

JONAS ANDERSSON
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www.hurtigsbil.se

Filaregatan 23, Kungälv 0303-20 94 40
TEAMWORK!

Hurtigs Bil AB i Kungälv söker personal
Hurtigs Bil är auktoriserad på märkena Citroën och Nissan, Vi säljer och 
servar dessa märken. Vi expanderar och söker nu till eftermarknaden,

❯ Reservdelsansvarig  ❯ Kundmottagare
❯ Expert tekniker samt    ❯ Verkmästare
Krav: minst 3 års branscherfarenhet
Ansökningshandlingar lämnas vid personligt besök med 
Patricia och Susanne, ons 20/6 kl. 12.00 -18.00

Välkommen
till vårt team!

Expert 
tekniker?

Verkmästare?

Reservdels-
ansvarig?

Kund-
mottagare?

DAGS FÖR NYTT JOBB?DAGS

Nu sänker Nu sänker 
vi räntan!vi räntan!

Inget krångel,Inget krångel, 
bara mer pengar över...bara mer pengar över...

2,95%2,95%
Ellesbovägen 172. 

Kungälv  Tel: 0303-24 80 10

E6:an syd Kungälv 2 km parallellt med motorvägen

Linus och Nicklas hälsar er välkomna
 Månd-fred  9-18 lörd 10-15 sönd 11-15

Månd – Fred 9–18
Filaregatan 7, Kungälv 
0303-20 86 01
www.kongahallabil.se

Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller avtal. Br.förbr bl. körn. 
6,1 l/100 km, CO2 146 g/km. Miljöklass 2005. Bilen på bilden är extra-
utrustad. 

Sommarkampanj!

Opel Corsa 3-dörr
SPECIALUTRUSTAD!
• Sänkt sportchassi • 17” alufälgar 
• Radio/CD med Mp3 inkl fjärrkontroll 
i ratt • AC - Luftkonditionering 
• Farthållare m m

Nu fr129.900 :-129.900 :-
Ord pris inklusive utrustning 135.700:-

 Spara  5.800:-

OLJEBYTE • DRAGKROKAR

AC & BILREPARATION
ÄLVÄNGEN

0303-74 99 55
Markus Pasi
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REPARATIONER PÅ 
ALLA BILMODELLER!
- Alltid 2 års garanti!
- Korta väntetider
- Endast orginaldelar
 ”leverantören runt hörnet”

DELA UPP BETALNINGEN!DELA UPP BETALNINGEN! UUPP TILL 24 MÅNADER RPP TILL 24 MÅNADER RÄNTEFRITT!ÄNTEFRITT!

Semesterserva bilen

999:-999:-

Öppet mån-fred 08.00-17.00, lunch kl 12.00-13.00

Exkl. material och miljöavgiftExkl. material och miljöavgift

frånfrån

En tradition som inte får brytas
– ”Lanthandelns dag” lockar många besökare till Alvhem

Viveca och Mats Berglund från Kattunga avnjöt en kopp kaffe 
tillsammans med Ing-Britt Söderkvist och Lennart Andréas-
son från Lödöse.

Benny och Carina Mortensen på Svenssons Livs hade mycket 
att göra under ”Lanthandelns dag”. Jordgubbarna gick åt 
som smör i solsken.

Bygdens söner, Jonatan Johansson och Daniel Claesson, som 
just har påbörjat ett långt och härligt sommarlov, tyckte att 
”Lanthandelns dag” var värt ett besök.  


