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INSPIRATION
     i julklapp

Prisexempel:
Personligt signerad handbok Homestaging, Prisma förlag, 
200 kr inkl porto (värde 300 kr)

Rådgivning för hem & kontor: 990 kr (värde 2000 kr)

Endagarskurser: 500 kronor (värde 625 kr)
- Inspiration för hemmablinda
- Hemmets färger
- Ljussättning och belysning
- Homestaging inför flytten

Övrigt:
Distansutbildning i homestaging/homestyling
Klassisk Feng Shui
Landskapsmåleri

Besök vår hemsida www.designskolan.eu för mer info

WILLIAMS DESIGN
Designstudion, Älvängen  073-635 77 91

Julpriser på inredning & homestyling
       Ring & beställ presentkort

Benny och Carina 
med personal

ALVHEM • Tel 0303-336 003

Reservation för slutförsäljning.

-

Tösalt 49:-
Fågelmat i säck 229:-
”vår egen fina blandning”

Fina

Julgrupper
i olika prislägen 25:-

3 hyacinter3 hyacinter

Gott till Jul
Olika sorter av 

PRINSENS SILL

ÖppettiderÖppettider
17-21 dec  9-18
22 dec 9-14
Julafton 9-12
27-28 dec 9-18
29 dec 9-13
Nyårsafton 9-13

Försäljning av

Nyårsfyrverkerier start 27/12

God Jul &God Jul &
Gott Nytt ÅrGott Nytt År
öönskar vi i dennskar vi i den
levandelevande lanthandeln!lanthandeln!

Personbilskrock på 
E45 i Älvängen ÄLVÄNGEN. Änglavakt!

Ett mer passande 
ord är svårt att finna 
för den 55-årige bilist 
som körde rakt in i en 
traktor med plog på 
E45 i höjd med Ljung-
bergs Såg.

Bilen klövs på 
mitten, men föraren 
klarade sig undan 
olyckan med lindriga 
skador.
Snöblandat regn och halv-
dålig sikt gjorde att den 
55-årige bilisten inte upp-
täckte traktorn och dess 

plog. Släpet täckte dessut-
om traktorns bakljus, vilket 
bidrog till att olyckan blev 
ett faktum. Plogen skar rakt 
igenom övre delen av mo-
torhuven och in i kupén.

– Föraren hade verkli-
gen änglavakt, säger Anders 
Frankenberg på räddnings-
tjänsten Ale/Kungälv.

Den olycksdrabbade 
bilen blev illa tilltygad, men 
tack och lov klarade sig föra-
ren undan skräckupplevel-
sen med mindre blessyrer, 
bland annat sårskador i an-
siktet och på händerna. Den 

54-årige traktorföraren var 
naturligtvis också omska-
kad av händelsen, men kla-
rade sig utan skador.

– Det kunde ha slutat rik-
tigt illa, men bilföraren hade 
tur i oturen att det gick som 
det gick, säger Anders Fran-
kenberg.

Föraren hade änglavakt

När plogen träffade bilen skar den rakt igenom motorhuven. Tack och lov klarade sig den 
55-årige föraren undan olyckan med lättare sårskador.

Foto: Allan Karlsson

TEXTJonas Andersson
jonas@alekuriren.se

En så kallad utfartsolycka inträffade på torsdagsmorgonen strax efter klockan halv åtta i 
Älvängen, i höjd med Ljungbergs Såg. En kvinna i 40-årsåldern, som skulle köra söder ut på 
E45, uppmärksammade inte att en äldre man kom körandes i norrgående riktning. Krocken 
blev ett faktum. 

– Kvinnan ådrog sig lindriga skador och avfördes till Kungälvs sjukhus i ambulans. Mannen 
chockades och kördes till Älvängens vårdcentral, säger räddningsledare Anders Frisk.

Text: Jonas Andersson

Foto: Allan Karlsson


