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Med ombord finns en vuxen bussvärd, tel 0737-73 10 20.Med ombord fi nns en vuxen bussvärd, tel 0737-73 10 20.
Efter två timmars skridskoåkning vänder bussen hemåt.Efter två timmars skridskoåkning vänder bussen hemåt.
För dig som saknar egen skridskoutrustning lånar Ale-Surte Bandyklubb
ut skridskor, hjälm, klubba och boll. (Puck är ej tillåtet).ut skridskor, hjälm, klubba och boll. (Puck är ej tillåtet).
Cafeterian är öppen om du inte tar med egen matsäck.Cafeterian är öppen om du inte tar med egen matsäck.

Under fem onsdagar blir Bandyhuset 
i Bohus lätt att nå för alla.

TILL JENNYLUND

Onsdag 23/1, 30/1, 6/2, 13/2 och 20/2

Alvhems vändplats 15.45
Skepplanda, Albotorget 15:55
Älvängen Centrum 16:05
Alafors, kiosken 16:16
Nol, Pressbyrån 16:21
Nödinge Centrum 16:28
Surte, Videgårdsvägen 16.41
Surte Centrum 16:43
Bohus Centrum 16:49
Jennylund 16:55

FRÅN JENNYLUND

Jennylund 19:15
Bohus Centrum 19:20
Surte Centrum 19:25
Surte, Videgårdsvägen 19.27
Nödinge Centrum 19:40
Nol, Pressbyrån 19:46
Ledetskolan 19:49
Alafors, kiosken 19:52
Älvängen Centrum 20:00
Skepplanda, Albotorget 20:10
Alvhems vändplats 20.20

Ett samarbete mellanEtt samarbete mellan
Ale-Surte BK

Tidtabell SkridskobussTidtabell Skridskobuss
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Ale Fritid

NYTT FÖR I ÅR!NYTT FÖR I ÅR!

INOMHUSÅKNINGINOMHUSÅKNING
I NYA BANDYHUSET!
I NYA BANDYHUSET!

Bra start för Göfab
– Och ett plusvärde för Bohus centrum

Hassan Ketabati är en av två ägare till Göfab Tian Plus i Bohus centrum.

BOHUS. Den 20 novem-
ber slog Göfab Tian 
Plus upp dörrarna till 
sin butik i Bohus cen-
trum.

Hittills har det varit 
en succé.

– Vi har fått en 
mycket bra start, säger 
en glad ägare i Hassan 
Ketabati.

Göfab Tian Plus har bidragit 
till att genomströmningen 
av folk har ökat i Bohus cen-
trum de senaste månaderna. 
Försäljningen har överträffat 
förväntningarna för ägarduon 
Hassan Ketabati och David 

McLeish.
– Responsen har varit väl-

digt god. Det är de låga priser-
na som lockar, säger Hassan 
Ketabati.

Det gamla Göfab-koncep-
tet lever vidare, vilket innebär 
ett brett utbud av diverse pro-
dukter till låga priser.

– Vi betalar en namnhy-
ra för att kunna nyttja di-
verse leverantörer och andra 
viktiga kontakter. I övrigt så 
drivs varje Göfab-butik helt 
och hållet enskilt, förklarar 
Hassan.

I det som tidigare var go-
disbutik och solarium inryms 
numera Göfab Tian Plus. 170 
kvadratmeter är fyllt av allt 

från verktyg och kläder till 
leksaker och presentartiklar.

– Läget är alldeles utmärkt 
med en närhet såväl till Gö-
teborg som Kungälv. Vi har 
många kunder som kommer 
från andra sidan älven, säger 
Hassan.

Vad har ni för framtids-
visioner?

– Vi har inte tänkt så långt 
ännu. Inledningsvis så måste 
vi vara lyhörda för vilka pro-
dukter som kunderna önskar 
köpa. På så sätt skapar vi en 
attraktiv och bra butik, avslu-
tar Hassan Ketabati.

JONAS ANDERSSON

Kalle på K-B Rör prisad för stor 
miljöinsats
ALAFORS. I fredags fick 
Kalle Karlsson på K-B 
Rör i Alafors ta emot 
pris av Thermia. 

Kalle Karlsson får 
priset för att han bidra-
git till att koldioxid-
utsläppen i vår region 
sjunkit med flera hund-
ratusen ton per år. 

Han är också en av 
Sveriges 20 bästa säl-
jare och montörer av 
Thermias värmepumpar 
2007. 

Varje villaägare som byter ut 
oljepannan eller elpannan mot 
en miljövänlig värmepump kan 
minska koldioxidutsläppen 
med drygt tio ton per år. Även 
de som byter från fjärrvär-
me gör betydande besparing-
ar. I vår region bytte ovanligt 
många till värmepump under 
2007. Bakom många av dessa 
stod Kalle Karlsson och hans 
kollegor på K-B Rör i Ala-
fors.

− De snabba klimatförsäm-
ringarna har verkligen fått 
mig att tänka efter. Därför 
känns det bra att jag genom 
mitt jobb kan bidra med att vi 
minskar koldioxidutsläppen. 
Att våra värmepumpar samti-
digt minskar kundernas ener-
giförbrukning, och därmed är 
en god affär för dem, är extra 
kul. Våra kunder sparar ju fak-
tiskt mer än 2/3 om året jäm-
fört med sin tidigare förbruk-

ning, säger Kalle Karlsson.
Kalle tog under en cere-

moni på fredag emot priset – 
ett diplom som han och de 19 
andra prisbelönta säljarna och 
installatörerna kan hänga upp 
på kontoret hemma, som en 
påminnelse om deras del i ar-
betet med att bidra till jordens 
klimatförbättringar.

– Jag känner mig både stolt 
och hedrad. Det här sporrar 
mig ytterligare att få fler att 
byta sin gamla oljepanna, el-
panna eller fjärrvärme mot en 
miljövänligare, och mer eko-
nomisk, värmepump – något 
som jag och mina kollegor 
gärna hjälper till med, säger 
Kalle Karlsson i en kommen-
tar efter prisutdelningscere-
monin.

Kalle Karlsson arbetar i 
en framgångsbransch. Under 
de senaste fem åren har den 
totala svenska värmepumps-
marknaden ökat med 238 
procent, jämfört med 5-årspe-
rioden innan. Mer än en halv 
miljon svenska hushåll har hit-
tills satsat på att byta uppvärm-
ningskälla till någon form av 
värmepump. Intresset för den 
rena och energisparande vär-
mekällan ökar samtidigt mar-
kant i många andra länder i 
Europa. Under den senaste 5-
årsperioden har även exporten 
av Thermias värmepumpar till 
Europa mer än fördubblats.
FOTNOT. Thermia har totalt 230 
återförsäljare i Sverige. 20 av dessa, 
däribland Kalle Karlsson, fick ta emot 
pris i fredags.

I fredags fick Kalle Karlsson på K-B Rör i Alafors ta emot pris 
av Thermias försäljningschef Roger Andersson. Kalle fick ut-
märkelsen för att ha bidragit till att koldioxidutsläppen i vår 
region sjunkit med flera  hundratusen ton per år. Kalle Karls-
son, och hans kollega Daniel Karlsson, tog emot ett diplom 
under prisceremonin som ett bevis på att han tillhör Sveri-
ges 20 bästa säljare och montörer av Thermias värmepum-
par 2007. 
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