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Mer än bara mäklartjänsten

Det är vi 
som säljer 
bostäder i 
ditt område.

För den händige

ÄLVÄNGEN Visning 13/1 och 16/1. Ring för bokning
En mycket rymlig och välhållen villa med soligt läge. Här fi nns plats för den 
stora familjen eller bara den som tycker om utrymme. Stor altan på baksidan 
huset. Snyggt kök i ek med köksö. Ytterst bra planlösning med stora sovrum och 
mycket goda förvaringsmöjligheter. Både dusch och badkar på övre plan och här 
fi nns även bastu för frusna dagar. 200 kvm. Fristående garage 60 kvm.
Pris 2.875.000:- eller högstbjudande. 

För den stora familjen

ALE KROKSTORP
Bra belägen lantgård med 16 ha barrskog och 10 ha åkermark, mangårdsbyggnad 
1,5 plan  och div. ekonomibyggnader med stora renoveringsbehov. 
Pris 1.800.000:- eller högstbjudande.

Hans GötestamBirgitta StrömBirgitta Ström

Vårt kontor i Kungälv/Ale söker ny 
medarbetare

Bli en av oss!*

*connectedthinking

Är du intresserad av en framtid som revisor på 
Sveriges ledande företag inom revision och revi-
sionsnära tjänster? Till vårt kontor i Kungälv/Ale 
söker vi nu en revisorsassistent.

Vi söker dig som är gymnasie- eller högskoleeko-
nom och som vill bli revisor och arbeta med frågor 
som rör ekonomi, revision, redovisning, skatter, 
bokslut, ekonomistyrning mm. Början av din kar-
riär sker under ledning av mer erfarna revisorer. I 
takt med din erfarenhet och ditt kunnande ökar 
också din självständighet och personliga kontakt 
med kunderna.

Vi söker dig som kan etablera förtroendefulla 
kontakter, är utåtriktad, har lätt för att samarbeta 
och besitter god analytisk förmåga. Vi ser gärna 
att du har ett par års erfarenhet av ekonomiar-
bete, från en revisions- eller redovisningsbyrå el-

ler motsvarande där du arbetat självständigt med 
att göra bokslut, upprättat årsredovisningar och 
inkomstdeklarationer samt revisionsarbete. Meri-
terande är också lokal förankring till Kungälv/Ale 
med omnejd. 

Välkommen med din ansökan!
Skicka ett personligt brev, betyg och CV 
senast den 25 januari 2008 till Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers, Box 517, 442 15 
Kungälv.

Vill du veta mer?
Kontakta Helene Elonson, telefon 0303-195 55

Ombyggnad av E45
Vägen mellan Troll-

hättan och Älväng-
en, E45, är en mycket 

trafikerad och dessvärre även 
mycket olycksdrabbad väg. 
Utbyggnaden finns med som 
en del av det s k Trollhätte-
paketet och lokaliseringspla-
nen är klar och man väntar 
på ett tillåtlighetsbeslut från 
regeringen. Enligt uppgift 
så lämnades ärendet in till 

miljödepartementet i juni 
månad 2006 men ännu har 
inte något hänt. 

Eftersom det sker många 
olyckor och vägen är mycket 
hårt trafikerad, inte minst av 
mycket tung trafik, anser jag 
att det är oerhört viktigt att 
frågan om just E45-an snarast 
blir löst. Vi har inte råd att låta 
bli att bygga ut den och detta 
måste ske snarast. 

Även inom Vägverket anser 
man att frågan måste lösas 
skyndsamt. Berörda kommu-
ner är naturligtvis också oer-
hört intresserade av en lös-
ning av detta trafikproblem. 

Jag vill fråga vilka initiativ 
statsrådet ämnar ta för att se 
till att problemet med väg E45 
får en skyndsam lösning. 

Christina Oskarsson (s)
riksdagsledamot

Fråga till infrastrukturminister Åsa Torstensson (c)

Tomten delade ut klappar på Ale Torg

Dan före dopparedan anlände tomten till Nödinge för att 
dela ut julklappar till de barn som hade vunnit paket i Ale 
Torgs julklappstävling. Barnen fick varje söndag i decem-
ber överlämna sin önskelista till tomten, som också fick ta 
emot många kramar av förväntansfulla flickor och pojkar. Ett 
antal lyckliga fick sina önskningar infriade och på dem vänta-
de tomten dan före dopparedan. De tolv vinnarna var: Cesar 
Björk, Nödinge, Mathilda Nilsson, Nödinge, Fredrik Sundberg, 
Surte, Thea Persson, Nödinge, Emma Söder, Nödinge, Julian 
Lerebäck, Alafors, Natalie Nordqvist, Nol, Philip Karlsson, 
Alafors, Elin Wessberg, Nödinge, Bianca, Nödinge, William 
Attun, Nödinge, Pontus Jonasson, Nödinge.

Foto: Jonas Andersson

På Drömhuset i Nödinge fick alla barn 
chansen att fylla i önskeboken. På julaf-
ton ringde tomten till några av dem. I buti-
ken väntade julklappar. Från vänster: Robin 
Vetter, Batoul Raad och Din Hasanovic.

...och det gjorde tomten 
hos Drömhuset också


