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Gäller lagerbilar. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. SEAT Prislån 36 mån 30% kontant, 47% restskuld, effektiv ränta effektiv ränta 7,93% - 8,12%. 
SEAT Ibiza 1,4: 6,5l/100 km. Co

2
 154g/km. SEAT Leon 1,6: 7,6l/100km.Co

2
 180g/km. SEAT Altea XL Kombi 1,6: 7,8l/100km. Co

2
 187g/km.

Miljöklass 2005. 2 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års lackgaranti, 12 års rostskyddsgaranti samt SEAT Service®Mobility.

SEAT IBIZA 1,4

Tonade rutor, elhissar, elspeglar, fjärrstyrt 
centrallås, sidokrockkuddar,  ISOFIX-fästen, TCS 
antispinn, ESP antisladd. 
SEAT IBIZA fi nns som bensin, diesel och miljöbil.
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SEAT LEON 1,6 

Tonade rutor, luftkonditionering, radio/CD/MP3-spelare, 
fjärrstyrt centrallås, elspeglar, dubbla strålkastare, däck-
tryckssensor, 6 krockkuddar, ISOFIX-fästen, TCS antispinn 
och ESP antisladd. SEAT LEON fi nns som bensin, 
diesel och MultiFuel miljöbil.

 

SEAT ALTEA XL KOMBI 1,6

Tonade rutor, takreling, insynsskydd bagage, luftkonditionering, radio/
CD/MP3-spelare, fjärrstyrt centrallås, elspeglar med infällning, däcktrycks-
sensor, färddator, farthållare, dubbla strålkastare, 6 krockkuddar, ISOFIX-
fästen, TCS antispinn och ESP antisladd. SEAT ALTEA XL fi nns som bensin, 
diesel och MultiFuel miljöbil.

Lockande priser på lockande bilar!

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

Riksteatern spelar i vår den 
moderna klassikern Shirley 
Valentine för döva och hö-

rande. Lördagen den 
5 april visas föreställ-
ningen i Ale gymansi-
um. Michaela Granit 
regisserar pjäsen som 
för första gången görs 
på teckenspråk i en vi-
suell iscensättning. Gu-
nilla Vestin Wallin och 
Sylvia Rauan gestaltar 
två sidor av Shirley Va-
lentine och hennes resa 
mot förändring skildras 
humoristiskt och dras-
tiskt. 

– Vår Shirley är döv 
och inom henne slåss 
många olika viljor, 

känslor och behov. Före-
ställningen är en växelver-
kan mellan hennes tankar 
och inre röst, drömmar och 
viljor som konfronteras och 
kommunicerar med teck-
enspråk, rörelse, röst, film 
och rummet, säger Michae-
la Granit. 

För Shirley Valentine 
har livet inte blivit som hon 
hade tänkt sig. Den själv-
ständiga kvinna hon en gång 
var har försvunnit någon-
stans på vägen. Nu sitter 
hon mest ensam hemma, 
barnen är utflugna och hon 
är fast i ett slentrianmäs-
sigt äktenskap. När en vä-
ninna ska resa till Grek-
land ser Shirley en möjlighet 

och följer med. Hon börjar 
se på sig själv och sin om-
värld med nya ögon och be-
stämmer sig för att föränd-
ra sitt liv. Vad händer med 
en människa som varit in-
stängd mellan hemmets fyra 
väggar största delen av sitt 
vuxna liv? Shirley Valentine 
lever på minnet av hur hon 
en gång var, men när bilden 
av hemmafrun nu är raserad 
har hon inget kvar och det 
blir svårt att ta sig därifrån. 
Men hon är en egensinnig 
kvinna, med en inre styrka, 
som hittar nya vägar ut ur 
problemen. 

Pjäsen Shirley Valentine 
är skriven av den engelske 
dramatikern Willy Russell. 

Han har skrivit ett flertal 
pjäser som har spelats och 
filmatiserats världen över, 
till exempel Blodsbröder och 
Timmarna med Rita. 

Sedan 1977 finns Tyst 
Teater vid Riksteatern, en-
semblens främsta syfte är att 
främja teckenspråket som 
scenspråk och erkännandet 
av dövas kultur. Genom ett 
rikt utbud av teater, semina-
rier och workshops vill man 
överraska, utmana och en-
gagera publiken. Tyst Teater 
spelar för alla åldrar och för 
både hörande och döva. 

Föreställningen samar-
rangeras av Teaterförening-
en i Ale och ABF Sydvästra 
Götaland. 

Shirley Valentine 
i Ale gymnasium

Den moderna klassikern Shirley Valentine spelas i Ale gymnasium nästa lördag.

Är Du trött på långa konvalescens och  
rehabiliteringsperioder? 

Känner Du att din häst skulle behöva omväxling från det 
vanliga träningsschemat? 

Vi på AAle Häst Spa kan hjälpa Dig och Din häst med detta! 

Tele: 0706-047337 www.alehastspa.se 

Vi använder oss av det mest 
kompletta hjälpmedlet vid 
rehabilitering och träning. 

HYDRO HORSE! 

På måndag tar Ale 
kommunfullmäktige 
upp årsbokslutet för 
2007 för godkän-
nande. 

Årets resultat blev plus 25,3 
Mkr. Det budgeterade re-
sultatet var 31 Mkr, varav 
22,9 Mkr skall  reserveras 
för framtida pensionskost-
nader. 

Resultatet är alltså 5,7 
Mkr sämre än budget, 
främst på grund av under-
skott i två stora nämnder, 
ökade kostnader för kol-
lektivtrafik och ökade kost-
nader för pensionsutbetal-
ningar och pensionsskuld.   

Årets resultat på 25,3 
Mkr är betydligt lägre än 
2006 års resultat på 41,7 
Mkr. 

2007 har varit ett år som 
präglats av omställnings-
arbete i nämnderna och 
omställningsarbetet måste 
drivas vidare så att alla 
nämnder kommer i balans. 

Det ekonomiska resul-
tatet måste mot denna bak-
grund betraktas som gott. 

Ale kommun har nu 
tre ekonomiskt goda år 
bakom sig vilket ger ett 
bra utgångsläge inför de 
utmaningar som kom-
munen kommer att möta 
under kommande år.  Ale 
kommun förbereder för 
att möta nya förutsätt-
ningar och den expansion 
som redan inletts och som 
kommer att stärkas allt 
mera när väg och järnväg 
byggs ut. 

– De verksamhets-
mässiga resurserna i Ale 
kommun används på ett bra 
sätt. Fokus ligger på Ale-
bornas behov, att servicen 
ska vara bra och att kom-
munen ska fortsätta växa 
och attrahera såväl nuva-
rande som blivande Alebor, 
säger kommunalråd Jarl 
Karlsson (s).

Sämre 
resultat 
än väntat


