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OLJEBYTE • DRAGKROKAR

AC & BILREPARATION
ÄLVÄNGEN

0303-74 99 55
Markus Pasi
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EXTRA

REPARATIONER PÅ 
ALLA BILMODELLER!
- Alltid 2 års garanti!
- Korta väntetider
- Endast orginaldelar
 ”leverantören runt hörnet”

DELA UPP BETALNINGENDELA 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

LÄS MER PÅ WWW.BILIA.SE

Sommaröppet i bilhallen
(t.o.m. v.33):
Måndag-fredag 9-18

Bilia Kungälv
Bultgatan 38
0303-20 81 00

Volvo S40 2,4 140 -04 144.900:-
5.968 mil, gråmet, automat, Addition .............

Volvo S60 2,5T -04 169.900:-
6.980 mil, silvermet, Business .........................

Volvo S80 2,4 140 -04 179.900:-
3.990 mil, grönmet, Business ..........................

Volvo S80 2,4 170 -02 129.900:-
12.403 mil, gråmet, Business Plus ...................

Volvo V50 2,4i 170 -04 179.900:-
3.634 mil, rödmet, Business ............................

Volvo V50 T5 -05 179.900:-
9.038 mil, blåmet ............................................

Volvo V70 2,5T -04 189.900:-
10.390 mil, svart, Business, automat ...............

Volvo V70 Bi-Fuel -03 169.900:-
7.465 mil, grönmet, automat, Business ...........

Renault Clio 1,2 16V -02 79.900:-
4.868 mil, grönmet, 5-d, Komfort ...................

Renault Kangoo 1,2 16V -04 89.900:-
4.135 mil, blåmet, Euroline .............................

Renault Scénic II 2,0 16V -04 129.900:-
4.515 mil, grönmet, Komfort ...........................

Mercedes C200 -02 159.900:-
12.870 mil, silver, automat, herrgårdsvagn .....

Nissan Almera sedan -04 89.900:-
4.740 mil, 4-d, automat ...................................

VW Passat 1,8t -04 124.900:-
9.021 mil, herrgårdsvagn ................................

NEDAN ETT URVAL AV BILAR, FLER FINNS I VÅR BILHALL

Begagnat garanti. 24 månader eller 2.000 mil på bilar upp till 72 månader 
eller 12.000 mil, gäller samtliga bilmärken!

Fri hyrbil där du servar din bil hos oss

Bytesrätt i 30 dagar och max 100 mil

Kvalitetstestade bilar

Förmånspaket

STORT URVAL 
AV BEGAGNAT
H O S  B I L I A  K U N G Ä L V

ALE. Sedan 2003 
har sommarmusikan-
terna turnerat i Ale och 
spelat på både äldrebo-
enden och förskolor. I 
år kanske det blir sista 
gången.

– Kommunen har för snäv 
budget, och det känns ju jätte 
tråkigt om det blir så, säger 
Elinor Emilsson, grunda-
ren till sommarmusikanter-
na i Ale.

I fem år har elever mellan 
16 och 17 år från Ale tillbring-
at tre sommarveckor med att 
jobba som sommarmusikan-
ter, i år är de sex elever från 
olika delar av Ale. Tillsam-
mans spelar de musik under 
tre veckor för att sedan ge 
sig ut på en turné i Ale, där 
de spelar på både äldreboen-
den och förskolor. Hittills har 
de jobbat i fyra dagar och det 
finns ingen tvekan hos någon 
av eleverna om att det är ett 
roligt sommarjobb.

Redan den andra juli är den 
första spelningen inbokad, då 
på Nödinges servicehus.

– Vi skall bland annat spela 
ta mig till havet och dans på 
Brännöbrygga, säger en av 
eleverna.

På förskolebesöken blir det 
mer disney-relaterad musik, 
berättar de.

I år består sommarmusi-
kanterna av tre gitarrister, 
en sångare, en basist och en 
trummis.

– De har så olika nivåer i 
gruppen och det är så roligt 
att de hittar varandra och 
möts i musiken, säger Elinor, 
som tre utav åren själv har 
jobbat som handledare.

I år är det Paula Kalten-
bach som är handledare åt 
gruppen, och hon tycker att 
det skall bli jätte spännande 
när det är dags för dem att 
ge sig ut och turnera.

I år är det alltså femte året 
sommarmusikanterna är 
igång, men förra året var det 
en annorlunda variant.

– Då var det sex elever som 
vi plockade ut som fick spela 
tillsammans med sex elever 
från Bertinoro en musiksko-
la i Italien. Eleverna från Ber-
tinoro kom alltså till Sveri-
ge och under tio dagar spe-
lade de tillsammans. I år skall 
samma elever åka till dem 
under tio dagar och spela i 
Italien, berättar Elinor.

Men årets sommarmusi-
kanter håller sig till Ale och 
har fått jobbet genom ansök-
ningar. Istället för att resa får 
de betalt.

– Det är fint att det gått att 
få ihop, men om vi inte får 
ekonomisk utökning kommer 
det att bli sista gången.

ALMA TRISCHLER

Sommarmusikanterna i Ale

Från vän-
ster till höger: 
Paula Kalten-
bach, Mattias 
Sarek, Robin 
Holgersson, 
Alexander 
Gustafsson, 
Karl André-
ssen, Emma 
Haapaharju, 
Elinor Emils-
son och Bea-
trice Nylan-
der.

Nackspärr, Ischias
Ryggskott, Tennisarm

Företagsmassage (F-skatt finnes)

Elektroterapi, Massage
Akupunktur

Tel. 031-98 11 99
070-777 36 68

Alkalievägen 5c, Bohus

Ring och boka Din tid!
Terapeut Arto. Välkommen!

Ps.

Ge bort ett 

presentkort!

1 tim. behandling 300:-

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

TANDHYGENIST
Erfaren tandhygenist sökes för att 
arbeta i vår klinik i Nol 1 dag per 
vecka måndagar eller ev onsdagar.

Tillträde aug 2007 eller efter 
överenskommelse.

För mer info ring:

Tandl. Fahimeh Farahmand
0303 - 74 01 67

0302 - 133 32 kvällstid
0707 - 45 18 67


