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Benny och Carina 
med personal

Öppettider: mån-fre 9-18, lör 9-13

ALVHEM • Tel 0303-336 003

Reservation för slutförsäljning.

Välkomna
till den levande 

lanthandeln!

Gravlyktor & 
Fågelmatare

Objudna gäster?Objudna gäster?
Vi har mus- 

och råttburar.
Gift & fällor.

Stort sortiment av fina
GRAVKRANSAR & DEKORATIONER

Strimmigt

Solrosfrö 10kg

279279krkr/säck/säck

STORT sortiment 
av oljor i lösvikt!

Motorolja 15 W 40 2750/liter Helfat 2440/liter
Hydralolja SHS 32 2450/liter Helfat 2060/liter

Vår egen blandning:

Vildfågelfrö 22 kg

121299krkr/säck/säck

Vi flyttar till Utmarksvägen 20 
den 7 oktober!

Aktiviteter under invigningsveckan 20-25 oktober 

Foderbutiken finns redan på Utmarksvägen med kvalitetsfoder till hund och katt - bas till diet från:

ÖPPET HUS

SMÅDJURS-
AKUTEN

Djurkliniken Gullbringa Säteri och Smådjursakuten
slås ihop och blir 

SMÅDJURSAKUTEN GULLBRINGA SÄTERI

Tisdag: Representant från Hill´s
Torsdag: Representant från Royal Canin
Fredag: Representant från Specific

Måndag: Kattbeteende
Tisdag: Hundbeteende

UNDER HELA VECKAN
20% på foder
Gratis kloklippning
Senior och dräktighetskontroll halva priset

Djurkliniken Gullbringa Säteri och 
Vita Fläcken slås ihop och blir

SMÅDJURSAKUTEN GULLBRINGA SÄTERI

Måndag: Hundbeteende
Onsdag: Kattbeteende
Förboka via telefon 0303-184 00

Öppettider: smådjursakuten gullbringa säteri och foderbutiken mån-fre kl. 07.00-18.00
Telefon 0303-184 00

SMÅDJURS-
AKUTEN

Vita Fläcken

VÄSTERLANDA. Riks-
dagskvinnan Annika 
Qarlsson (c) besökte 
Lilla Edets kommun i 
tisdags.

Hon hann med ett par 
företagsbesök i Väster-
landa tillsammans med 
partikollegan och tillika 
kommunalrådet Bjarne 
Färjhage.

– Centerpartiet för nu 
en framtidsdialog med 
landets företagare, för 
att få in deras åsikter 
på vad som kan under-
lätta deras vardag, 
säger Annika Qarlsson.

Annika Qarlsson, som kom in 
i riksdagen 2002 och som har 
en plats i arbetsmarknadsut-
skottet, gjorde en blixtvisit i 
Lilla Edets kommun. Syftet 
var att tillsammans med lokala 
partiföreträdare träffa ett par 
av kommunens företagare. 
Arbetsplatsbesök gjordes hos 
MT Service och Skogsservi-
ce i Västerlanda. Alekuriren 
fanns med vid den sistnämn-
da anhalten.

De centerpartistiska gäs-
terna välkomnades av tidi-
gare ägaren Kjell Johans-
son och dennes efterträdare, 
Stefan Ohlsson. Kjell grun-
dade verksamheten 1997, 
men lämnade över ansvaret 
till Stefan den förste augus-
ti i år. Skogsservice sysselsät-
ter 16 personer och inriktar 

sig på skogsvård, entreprenad 
och rådgivning.

– Från planta till planka 
brukar vara en bra devis för 
det Skogsservice sysslar med, 
säger Kjell Johansson, som i 
framtiden ska ägna sig åt såg- 
och maskinentreprenad.

Vill utvecklas
– Jag har en såg som står på 
gården Sannersby. Den verk-
samheten har jag planer på att 
utveckla. Dessutom är jag del-
ägare i Skogsfakta, ett väst-
svenskt företag inom tjänste-
sektorn för skogsbruk.

På Annika Qarlssons fråga 
om vad regeringen kan göra 
för att underlätta företagan-
det blev svaret:

– Ni får gärna sänka ar-
betsgivaravgiften. Den fram-

tida välfärden måste grunda 
sig i att alla jobbar. Arbetsgi-
varavgiften är därför en viktig 
bit. Sedan är det angeläget att 
ungdomarna möts i ett tidigt 
skede. Lärlingsutbildningar 
är ett positivt inslag, förkla-
rade Stefan Ohlsson och Kjell 
Johansson.

– Vi sänker arbetsgivarav-
giften med en procent den 
förste januari 2009. Jag vet 
att det inte är särskilt mycket, 
men det är ändå en klar och 
tydlig signal, sade Annika 
Qarlsson innan hon styrde 
kosan hem till Sollebrunn.

Riksdagsbesök i Västerlanda

Den centerpartistiska riksdagskvinnan Annika Qarlsson kom 
till Skogsservice i Västerlanda för en framtidsdialog. Hon 
kom i sällskap med Lilla Edets kommunalråd Bjarne Färjha-
ge. Stefan Ohlsson och Kjell Johansson tog emot.

I VÄSTERLANDA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se


