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För alla människor i alla åldrar

149:-

99:-

199:-

Älvängens Marinservice
Göteborgsvägen 71, 446 32 Älvängen
Tel kvällstid/kontor 0303-938 86
Mobil 0708-36 58 90
info@alv-marinservice.se

i samarbete med

Baltic räddningsväst
Winner 150 Zip Autm. uppblåsbar fr. 40 kg.
Finns i både svart och rött.

Med säkerhetssele.

nu 895:-
Utan säkerhetssele.

nu 795:-
Gruvlykta
Handgjord fotogenlykta i 
100 % mässing och av 
absolut högsta och gedigna 
kvalitet. Diameter 89 mm 
Hjöd 254 mm. Föpackad i 
elegant presentbox.

nu 1.050:-
Övrigt sortiment 

10% rabatt

Årets 
julklapp

enligt Praktisk

Båtägande

Erbjudanderna gäller 2007-12-08 - 2007-12-19 kl 21.00

Sista beställningsdag innan Jul 19/12 kl 21.00
Beställning via E-post eller telefon 0303-938 86
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Garanterat färsk färs
NÖDINGE. Sveriges Televisions pro-
gram Uppdrag Granskning avslöjade 
i onsdagskväll bluffen med ommärk-
ning av färskvaror i några av landets 
största Ica-butiker.

Programmet väckte starka käns-
lor bland konsumenter – och Ica-han-
dalare.

– Jag blev äcklad och mycket upp-
rörd, säger Marianne Sjöö, Ica Kvan-
tum Ale Torg.
Hade programmet gjort ett nedslag hos Kvan-
tum i Nödinge hade bytet däremot blivit noll. 
I butiken finns inte ens möjlighet att märka 
eller packa om.

–Vi har tagit bort det helt och hållet. Vi 
köper  färdigt vakuumförpackat och det känns 
ju väldigt bra att kunna säga det idag, förklarar 
Marianne Sjöö när Alekuriren hälsade på.

Personalen kallades till informationsmöte 
på morgonen för att vara väl förberedda på 
kundernas eventuella frågor.

– Än så länge har det varit ganska lugnt, men 
det kommer nog. Vi har gjort vårt bästa för att 

skylta upp att de kan handla tryggt hos oss. Det 
försäkrar jag, säger Marianne som var mycket 
upprörd över vad hon sett i teve.

– Det som dessa handlare har gjort stri-
der mot allt vad vi på Ica jobbar för. Vårt va-
rumärke står för omtanke, kunskap och mat-
glädje. Det kämpar vi hårt för att både stärka 
och bevara.

Ica Kvantum Ale Torg har ett noggrannt 
egenkontrollprogram och Anticimex gör re-
gelbundna nedslag.

– De kollar allt från själva färskvarorna till 
hygienen. Det känns tryggt. Dessutom får vår 
färskvarupersonal löpande utbildning, beto-
nar Marianne.

Hanteringen av kött som gått över tiden är 
stenhård i Nödinge. Allt slängs och svinnet re-
gistreras nogsamt.

– Vi slänger nog kött för mer än en halv 
miljon om året, så det är stora belopp, men är 
köttet gammat så är det, säger Marianne.

Garanterat färsk färs verkar bli en konkur-
rensfaktor i framtiden.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

– I Nödinge hade Uppdrag Granskning kammat noll


