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Ibiza blandad körning 4,6-7,9 l/100 km, CO2 120-190 g/km. Leon blandad körning 5,2-8,3 l/100 km, CO2 139-199 g/km. Altea blandad körning 5,4-8,1 l/100 km, CO2 145-194 g/km. Altea XL blandad körning 5,4-7,8 l/100 km, CO2 145-187 g/km. Alhambra blandad körning 6,6-10,8 l/100 km, C02 178-259 g/km.
Miljöklass 2005/2005PM. 2 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års lackgaranti, 12 års rostskyddsgaranti (Alhambra 6 år) samt SEAT Servicex Mobility. *SEAT Prislån, 36 mån, 30% kontant, 46% restskuld, rörlig ränta STIBOR 90 dagar (effektiv ränta 7,22-7,78%).

**Förmånsvärde netto vid 50% marginalskatt. SEAT Alhambra 2.0 TDI, förmånsvärde 1.800 kr. Bilarna i annonsen kan vara extrautrustade. Dieselpartikelfilter är standard på alla SEATs dieselmotorer. Paketerbjudanden gäller t o m 2007-12-31 på utvalda lagerbilar och så länge lagret räcker.

KAMPANJPRIS PÅ SAMTLIGA SEAT

SEAT Ibiza 1.4 85hk NU 109.900:-
Nu även med vinterhjul på köpet (värde ca 9.000 kr)!

5-d, 5-vxl, AC, Komfort-paket, Gäller endast lagerbilar !
Tillägg för metalliclack

SEAT Ibiza Miljöbil fr. 141.500kr
Grundutrustad med bl a ESP, ABS, 4 st krockkuddar,
fjärrstyrt C-lås samt eluppvärmda backspeglar. Just
nu! vinterhjul för 0 kr ,Gratis parkering + skatte
rabatter.

Alhambra 1,8T 150hk fr. 250.900 kr
Fullt utrustad 7-sitsig familjebil, helautomatisk
klimatanläggning, radio/ CD/ MP3, 17"lättmetallfäl-
gar, färddator. Vinterhjul på köpet 0 kr.

Orrekulla industriområde Hisings Kärra 031-570 320
Vardag 9-18, lördag 11-15 www.gotecarlsson.se Göte Carlssons Bil AB

ÄLVÄNGEN.  De driver 
var sitt företag, men 
från och med den här 
helgen huserar Marie 
Jaanson och The-
rese Samuelsson under 
samma tak.

Vattenmarie och 
Tea´s SjälsSpa flyttar 
in på Göteborgsvägen 
86 i Älvängen.

– Jag ringde till The-
rese för två veckor 
sedan och frågade om 
hon ville hänga på. Nu 
står vi här och ska för-
söka göra något bra till-
sammans, säger Marie 
Jaanson.

Marie Jaanson startade eget 
företag i våras och har bedrivit 
verksamhet i Andrums lokaler 
fram till nu. Vattenmarie er-
bjuder kunderna fotvård, vax-
ning och koppning.

– Koppning är faktiskt en 
supergammal metod, men det 
finns inte så många som prak-
tiserar den i Sverige. Man an-

vänder sig av gummikoppar 
med vakuum som massagebe-
handling. På så sätt får man 
igång cirkulationen, celluli-
ter försvinner och det leder 
också till viktminskning, säger 
Marie Jaanson.

Therese Samuelsson star-
tade sin rörelse hemma i 
Tunge för sju år sedan. 2003 
öppnade hon mottagning i 
Kungälv, men nu kände hon 
att tiden var mogen för att 
flytta till Ale.

– Det kändes helt rätt när 
Marie ringde och frågade i 
fall jag var intresserad av att 
göra den här satsningen. Jag 
ser ingen risk i att förlora 
några kunder för att jag flyt-
tar min verksamhet till den 
här sidan älven, en hel del av 
mina kunder kommer faktiskt 
från Ale och Lilla Edet, säger 
Therese Samuelsson.

Marie och Therese jobbar 
inom samma bransch, men 
konkurrerar emellertid inte 
med varandra. Tea´s SjälsSpa 
har Bach blomterapi, healing, 
balansering med homeopat-

medel samt ansiktsbehand-
ling med mikroströmsterapi, 
så kallad stay young, som sin 
specialitet.

– Vår gemensamma näm-
nare är att vi arbetar med 
kropp och själ. Folk är så oer-
hört stressade idag att många 
faktiskt glömmer av sitt egna 
välbefinnande. Kunderna som 
besöker oss får tid att varva 
ner, de blir ompysslade och 
de får dessutom en skön och 
välgörande behandling, säger 
Marie Jaanson.

Nu till helgen, 8-9 decem-
ber, kommer Vattenmarie och 
Tea´s SjälsSpa ha öppet hus i 
sina nyrenoverade lokaler på 
Göteborgsvägen.

– Ett utmärkt tillfälle i och 
med att det sammanfaller 
med söndagens julmarknad 
i Älvängen. Hur öppettider-
na kommer att se ut framöver 
är för tidigt att säga, men helt 
klart är att vi bara kommer att 
ha bokade behandlingar. Det 
blir ingen drop in, avslutar 
Therese Samuelsson.

JONAS ANDERSSON

– Marie och Therese på plats i Älvängen
Två företag under samma tak

Marie Jaanson och Therese Samuelsson kommer att bedriva verksamhet i gemensamma lo-
kaler på Göteborgsvägen 86 i Älvängen, granne med Älvängens Färg. Vattenmarie och Tea´s 
SjälsSpa håller öppet hus lördag-söndag, 8-9 december.

Ale – bäst i Sverige
– När det gäller att servera ekologisk mat
ALE. Nu är det slutdis-
kuterat.

Ale kommun är bäst i 
Sverige.

När det gäller att 
servera ekologisk mat 
i de kommunala verk-
samheterna.

I torsdags fick kommunsty-
relsens ordförande i Ale, Jarl 
Karlsson (s), tillsammans 
med Tekniska nämndens 
andre vice ordförande, Siw 
Eriksson (s), resa till Stock-
holm för att mottaga priset 
för bästa kommun att serve-
ra ekologisk mat.

Av Ale kommuns totala 
livsmedelsinköp, 2006, har 
19% varit ekologiska.

– En fantastisk bekräftel-
se på ett enastående arbete 
som vår engagerade personal 
har åstadkommit. Vi började 
tidigt med att enbart servera 
ekologisk mjölk i skolan och 
har sedan tagit steg för steg, 
säger Jarl Karlsson.

Alla landets kommuner 
deltar i Sverigetävlingen 

"Ekomatsligan" och Ecocen-
trum, Informationscentrum 
för Ekologiska  produkter, 
presenterade Ale som vinna-
re 2007. En fin utmärkelse, 
men bara en  morot på vägen 
om vi ska tro Jarl Karlsson.

– Vi ska bli landets första 
kommun som når målet med 
25% ekologiska livsmedel. Vi 
kommer snart att sätta oss 
ner för att diskutera hur vi 
kan gå vidare.

Han menar att Ale 
kommun, liksom övriga of-
fentliga verksamheter, måste 
föregå som goda exempel.

–Om vi vill att alla andra 
ska handla ekologiskt så vore 
det väl skam om inte kom-
munen gjorde det. Dessutom 
visar vi på så sätt att de eko-
logiska produkterna är bra, 
även om de är lite dyrare, 
säger Jarl Karlsson.

Ale kommun har länge 
varit med i toppen, men 
aldrig tidigare varit nummer 
ett. Nu vill kommunen leda 
utvecklingen och redan kan 
konstateras att av följan-

de livsmedel serveras enbart 
ekologiska i Ale: mjölk, fil-
mjölk, rågsikt, kaffe, gula 
ärtor, grahamsmjöl, matol-
ja, äppelmos, blomkål, djup-
frysta gröna ärtor, bitsocker, 
smörgåsrån och inlagda röd-
betor.

– Jag är väldigt stolt och 
glad över att ekologi- och 
miljöansvaret är så djupt 
rotat ute på alla förskolor, 
skolor och inom vården i vår 
kommun, avslutar Jarl Karls-
son.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Sedan 2003 serveras 
bara ekologisk mjölk i Ales 
skolor.


