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Vi säljer ut vårens kollektioner 
till kraftigt reducerade priser!
Passa på att fynda sommarpresenter 
till kunder och anställda:

30-50%

Gäller vecka 26-27

SOMMAR-REA

Vi önskar 

våra kunder 

en trevlig 

sommar!

Välkommen till vår nya utställning, Göteborgsv 94, Älvängen

Kylväskor T-shirt
Picknick-plädar Grilltillbehör

Piké
Jackor mm...

Hills
Kattmat
5+1 Kg 
max 1 per kund 
(Ord pris 5kg 399:-)

250:-250:-

med reservation för slutförs.med reservation för slutförs.

Nu har vi Bravo fryst hundmat. Nu har vi Bravo fryst hundmat.

Azoo Ale TorgAzoo Ale Torg
Tel. 0303-22 90 60Tel. 0303-22 90 60

ÖppetÖppet
Vard 10-19, Lörd 10-15Vard 10-19, Lörd 10-15

Nyhet
Nyhet

Vi är mycket välsorterade på 
Royal Canin & Hills foder.

59:-

Giftfria fästing-
halsband

OTOMOTOM
FästingborttagareFästingborttagare
Marknadens bästa?Marknadens bästa?

49:-
Ord. 69:- 

PCL Lavendelshampo
250ml. Detta schampo250ml. Detta schampo 
har en förebyggandehar en förebyggande 
effekt mot fästingar.effekt mot fästingar.

59:-
Ord. 85:- 

Dogman GallerburarDogman Gallerburar
Strl. efter hundens ca vikt.Strl. efter hundens ca vikt.
5kg Mini5kg Mini .................. .................. 359:-359:-
12kg Tax12kg Tax ................... ................... 499:-499:-
20kg Beagle20kg Beagle .............. .............. 655:-655:-
35kg Boxer35kg Boxer................ ................ 859:-859:-
45kg Rottweiler45kg Rottweiler ....... ....... 1099:-1099:-
55kg Grand Danois55kg Grand Danois .. .. 1195:-1195:-

Semesterfoder till akvariet.Semesterfoder till akvariet.
Räcker 10-14 dgr.Räcker 10-14 dgr. 
(10-15 fiskar)(10-15 fi skar)

nu12:-
Ord. 18,50:-

Royal CaninRoyal Canin
kattmat för 1 veckakattmat för 1 vecka
Max 1 per kund.Max 1 per kund.

nu10:-
Ord. 45:- 

Ta 3 betala för 2Ta 3 betala för 2 
GällerGäller ALLAALLA våra våra 
kräcker till fågelkräcker till fågel 

& gnagare.& gnagare.
Vi bjuder påVi bjuder på 

den billigaste.den billigaste.

Vi säljer

390gr 15:- (Rek ca pris 20:-)

ALAFORS. Ale Elfören-
ing har nu betalat ut 
ersättning till alla de 
kunder som drabbades 
av strömavbrott i mer 
än tolv timmar i sam-
band med stormen Per.

Totalt rör det sig om 
ett belopp strax över 
100 000 kronor, förde-
lat på drygt 100 kunder.

– Skulle det vara 
någon kund som anser 
sig ha rätt till ersätt-
ning och ännu inte 
blivit kompenserad är 
vi angelägna om att de 
hör av sig till oss, säger 
Lars Kjellberg, vd på 
Ale Elförening.

Skadorna blev omfattande 
när stormen Per drog fram i 
början av året. Flera kunder 
drabbades av strömavbrott 
och dessa har nu fått ersätt-
ning enligt gällande normer.

– Vi har betalt ut avbrotts-
ersättning efter Per utan 
jämkning. Ersättning beviljas 

de kunder som var strömlö-
sa mer än tolv timmar, säger 
Lars Kjellberg och säger:

Lagen styr
– Det finns en lag som säger 
att ersättning skall betalas 
ut med automatik senast sex 
månader efter händelsen och 
därför valde vi att göra det i 
månadsskiftet maj-juni.

Det var kunder i Sannum, 
Djupevik, Dalån och Sålanda 
som drabbades av ett längre 
strömavbrott i samband med 

stormen Per.
– Nu är allt väsentligt jobb 

som kan härledas till stormen 
Per avklarat. Finns det någon 
kund som vi eventuellt har 
missat vad avser avbrottser-
sättningen ber vi dem ringa 
till vår kundtjänst, avslutar 
Lars Kjellberg.

Avbrottsersättning för 
stormen Per utbetald

Lars Kjellberg, vd Ale Elförening.

– Pengar till 
de med ström-
avbrott längre 
än tolv timmar

TEXT
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se


