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Gör dig redo för att upptäcka – och imponera på – din omgivning med nya SEAT Altea Freetrack 4WD. Fullmatad med förstklassig standardutrustning som t.ex. 
radio/CD/MP3, åtta högtalare och en AUX-ingång, ett trettiotal förvaringsfack, multimediasystem med 7"-bildskärm med iPod®, DVD- och spelkonsolingångar 
uppfyller den alla de krav som den moderna familjen ställer på sin äventyrsmaskin. Välj mellan motoralternativen 2,0 TSI 200 hk och 2,0 TDI 170 hk. 
Ytterligare en dieselmotor på 140 hk kommer våren 2008. Låter det lockande? Välkommen in för en provkörning!

s e a t . s e

Förstklassig fyrhjulsdriven familjeäventyrare!

NYHET!
SEAT Altea Freetrack 2,0 TSI 200 hk

från 256.400 kr 
eller 2.564 kr/mån* 

*SEAT Prislån. 36 mån, 30% kontant, 46% restskuld, rörlig ränta STIBOR 90 dagar (eff. rta 7,34%). 
Blandad körning 6,4–9,4 l/100 km, CO

2
 173–223 g/km. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

Miljöklass 2005/2005PM. 2 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års lackgaranti, 12 års rostskyddsgaranti samt SEAT Service® Mobility.

PREMIÄR! 
26–28 

oktober

Göte Carlssons Bil AB

SVERIGES STÖRSTA BILVÅRDSKEDJA
DITEC lackkonserveringssystem 
är ett komplett långtidsverkande 
lackskyddssystem för nya eller 
nyare bilar. DITEC är väl beprövat 
sedan -70 talet och är testat av 
Statens Provningsanstalt. DITEC 
utföres endast av utbildade 
yrkesmän. Alla produkterna är av 
högsta klass - helt silikonfria.

En DITEC-behandling innebär för kunden:

• Ett bättre andrahandsvärde på bilen.
• Att slippa polera och vaxa bilen.
• Ett minskat behov av att tvätta bilen.
• Att smuts har svårare för att få fäste på bilen.
• En ökad glans och lyster i lacken.

 Pris från 3500:-

– skyddar bilens lack i åratal!
Grönnäs • 0303-33 60 87/0303-33 61 20

Vi fi xar det mesta med din bil
Försäkringsskador, 

plåt & lack
Service & mek-arbete 

samt recond

SKEPPLANDA. Det var inte bara landets före detta 
statsminister, Göran Persson, som gav ut sina 
memoarer i förra veckan.

Även mångsysslaren, Lennart Magnusson, 63, 
i Skepplanda har släppt en komprimerad text om 
sitt liv.

–Det var lika bra att släppa den så jag inte 
kommer försent till begravningen, säger författa-
ren och skrattar i sedvanlig ordning.

Lennart Magnusson, 
mångsysslaren och 
syfantasten i Skepp-
landa, har släppt 
sina memoarer. Ni 
läser dem till vän-
ster om bilden. 

Magnusson gjorde som Persson
Svunnen Lycka!

Stora baljan, full med vatten.

Ute om sommaren sittande i.

Vid badet Näset, full med sockerdricka ”Med solen i”.

Första cykeltagen nästan ensam.

Första körkortet.

Utflykt till Gunnebo slott, sittande på en flickas filt.

Första lätta kärleken, Lisbet, i kvarteret Lundby.

Första arbetet, snickeriet i Haga.

Hällkvists var först.

Praktiserade där + som inredningssnickare på 

Lindholmen.

Matmor i Brämargården, stabila portioner.

Arbete utan anställningsintervjuer.

Egna svenska konstruktioner + 100 höjdare 

i Kanal 5 + DVD.

Lennart Magnusson

Skepplanda

Lennart Magnussons memoa-
rer bär titeln ”Svunnen Lycka” 
som till skillnad från hans tidi-
gare skrifter är författad med en 
len ton. Annars brukar Mag-
nusson vara kritisk till etablis-
semanget och Sveriges styran-
de organ.

– Jag valde en snällare va-
riant, men nästa version blir 
kanske aningen skarpare. Jag 
har bara i korta ordalag be-

skrivit mitt liv från badbaljan i 
Näset till tevedebuten i vintras i 
programmet ”100 höjdare” som 
Kanal 5 blivit kända för, berät-
tar Magnusson.

De senaste åren har han 
mest agerat uppfinnare. En 
del av innovationerna, vedkly-
ven bland annat, uppmärksam-
mades i teveprogrammet. Den 
egenkonstruerade car-porten 
hoppas Lennart fortfarande ska 

få sin välförtjänta publicitet för 
att sedan bli en storsäljare.

– Den är vass, det lovar jag, 
intygar innovatören.

Att Göran Persson mer eller 
mindre samtidigt släppte sina 
memoarer är inget som stör 
Lennart, mer än att:

– Han borde ha läst mina 
först. Han vet inte mycket om 
tjänstefolket…

Tja, för att inte författa-

ren ska bli nerringd publice-
rar Alekuriren som enda tid-
ning Lennart Magnussons me-
moarer. De är nämligen mycket 
skickligt komprimerade. Något 
som Göran Persson borde tagit 
lärdom av – och därmed be-
sparat sig både tid, papper och 
möda.

Håll till godo!
PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

– Släppte sina memoarer i veckan


