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– Din skobutik för hela familjen
Göteborgsvägen 99 A • 0303-74 62 75

Öppet vard 9.30-18.00, lörd 9.30-14.00

VÄLKOMNA IN OCH FYNDA!

30-50%
Esprit, Jackpot, Vero Moda, Signature, Ted Nicol, Westerlind, Ze-Ze

DAMKLÄDER

MASSOR AV UTVALDA KVALITETS- 
OCH  MÄRKESKLÄDER REAS UT! 

DAM-, HERR OCH UNGDOMSKLÄDER.

Boomerang, Dahlin, Melka, Oscar Jacobson, Tenson, Park Lane, 
4 you, Jack & Jones, Selected

HERRKLÄDER

JEANSREA
från 298:-
från 398:-

från 498:-

ÄLVÄNGEN • Tel. 0303-74 60 12

ÖPPETTIDER UNDER REAN
ONSDAG 9-19, TORSDAG-FREDAG 9 - 18

LÖRDAG 9-14

VI HAR ÖPPET

HELA SOMMAREN!

Ha en skön sommar!

sommar-
rean
börjar onsdag 25/6

har jag nog lärt känna tusen 
personer, säger Arne.

Jobbet tar dock mycket tid. 
Förutom planerade arbeten vill 
företaget kunna erbjuda sina 
tjänster vid akut uppkomna 
situationer. Bland annat försö-
ker Kollanda Grus att hjälpa 
Vägverket vid extrema väder-
förhållanden, som orsakar 
översvämningar, nedfallna träd 
och så vidare.

– Vi förfogar över en annor-
lunda maskinpark som kommer 
väl till pass emellanåt, säger 
Arne.

Kollanda Grus jobbar också 
mot olika vägföreningar i kom-
munen, och förutom att ombe-
sörja vinterväghållning på sina 
ställen, håller man föreningarna 
med skötsel- och driftsråd.

– Det är variationen av 
arbetsuppgifter som ger jobbet 
dess tjusning, säger Göran.

En nisch som tenderar att 
växa inom företaget är försälj-
ning och installation av mini-
reningsverk.

– Minireningsverk är numera 
ett krav för alla dem som inte 
har kommunalt avlopp. Inom 
denna sektor ser vi en stor 
utvecklingspotential, säger 
Arne.

Medan Göran och Arne pla-
nerar för framtiden kan Bengt 
Tilly så sakteliga börja dra sig 
tillbaka, men något tvärt slut är 
det inte tal om.

– Nej, jag kommer att finnas 
kvar i kulisserna och rycka in 
när det behövs. Ibland har vi 
kunder som vill hämta grus på 

kvällar och helger och eftersom 
jag bor nära gropen brukar det 
kunna lösa sig, säger Bengt.

– Den typen av service får 
han gärna ha kvar, säger Göran 
och ler brett.

I GRUSGROPEN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

git över grusgropen

Bengt Tilly har fyllt 72 år, 
men känner sig inte riktigt 
mogen för pension ännu. Här 
leker han tillsammans med 
vildsvinet Nötte. 

Lars Kjellberg, vd Ale Elförening.Lars Kjellberg, vd Ale Elförening.


