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BOKA EN KÖKSDEJT

En dag eller två. Det är allt våra montörer 
behöver för att göra ditt kök som nytt igen. 
Med nya, mjukstängande luckor och lådor 
samt moderna skåpsfunktioner. 

Behåll dina värdefulla stommar 
– boka en köksdejt idag.

Välkommen till butiken!

Mån–Fre 12–18   Lör 11–15
Göteborgsvägen 23, Mölndal

tel 031-87 85 70
www.modexa.se

ÄLVÄNGEN. Moped 
istället för bil till 
jobbet?

Svaret kan bli cykel!
Nu lanserar Crescent 

sin elcykel som mycket 
väl kan komma att bli 
en storsäljare.

Det har funnits elcyklar tidiga-
re, men inte i den här kalibern. 
Det säger Anders Adielsson 
på Älvängens Cykel som tror 
att Crescents nyhet kommer 
fånga kundernas intresse.

– Det kan vara framtidens 
cykel som vi ser. Den här el-
cykeln kommer definitivt att 
konkurrera med mopeden 
som ett miljövänligt alterna-
tiv. Nu kanske några är bered-
da att avstå andrabilen och is-
tället ha en elcykel hemma i 
garaget, säger Anders Adiels-

son.
Cykeln drivs av ett liti-

umjonbatteri och räckvidden 
är 3-5 mil. Laddningstiden 
uppgår till cirka 5-6 timmar.

– Det finns en stämpel om 
att det är jobbigt att cykla. Jag 
vet många som avstår från att 
cykla till jobbet för att de inte 
vill komma fram till arbets-
platsen varma och klibbiga. 
Nu finns hjälpen att få, säger 
Anders Adielsson.

Genom att trycka på ett 
reglage på styret sätter hjälpen 
igång. Det finns en hastighets-
begränsning på 24 kilometer i 
timmen. Då denna hastighet 
uppnås slås hjälpen av och 
kommer först igång igen vid 
något lägre hastigheter.

– En elcykel är perfekt där 
det råder kuperad terräng, av-
slutar Anders Adielsson.

JONAS ANDERSSON

Mopeden har fått konkurrens
– Elcykeln ett miljövänligt alternativ

Anders Adielsson på Älvängens Cykel lovordar Crescents 
nya elcykel. Med en elcykel blir det inte lika jobbigt att ta sig 
uppför en brant backe.

Detta vill Vakna och Ale brå uppmärksamma 
och injuder därför alla gamla, nya och blivande nattvandrare till en

KICK-OFF
tisdagen den 18 november 

kl 18.30-ca 21.00 i Medborgarhuset, Alafors

Vi visar filmen Sara.nu som är uppföljaren till Brandstegen.
Stefan Persson, drogförebyggare och en av filmskaparna, 

berättar om tankarna kring filmen.

Vi bjuder på smörgåstårta och alla nattvandrare kommer att 
få en present som tack för en god samhällsinsats.

Ales nattvandrare är guld värda!

Vid frågor ring Lotti Klug 0303-330121
Thomas Berggren 0303-330 220

Gäller t.o.m. 19/11 2008. Gäller på ordinarie pris, kan 

ej kombineras med andra erbjudanden. Gäller ej det externa 

varumärket U.S. Polo Assn. www.hemtex.com

Alla dukar, 
löpare och 
tabletter 
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Den billigaste varan på köpet

Ny katalog 

ute nu!

Modernt, klassisk eller lantligt- Myresjökök i ditt drömhus!

Villa 
Visingsö

www.smalandsvillan.seKungälv/Ale Diabetesför-
ening har medlemsmöte på 
Nordiska Folkhögskolan i 
Kungälv, med föreningsmö-
te som avslutas med under-
hållning av skolans muksik-
linje och middag. Dagen till 
ära skall Bohus fästning bely-
sas med blått ljus som är sym-
bolen för Internationella Dia-
betesdagen som utlysts av FN 

och IDF (International Dia-
betes Federation). Några ex-
empel på belysta byggna-
der i Sverige: Göteborg – 
Scandinavium och Operan, 
Örebro – Svampen, Helsing-
borg – Dunkers, Koppar-
berg – Tingshuset, Kung-
älv – Bohus fästning, Mun-
kedal – Foss kyrka, Uddeval-
la – Rådhuset och Bohusläns 

museum, Växjö – Residenset, 
Umeå – Stadshuset, Katrine-
holms kyrka.

Ett barn i skola eller för-
skola kan oftast inte ensamt ta 
ansvar för skötseln av sjukdo-
men utan behöver hjälp och 
stöd av en vuxen. Det hand-
lar om att ta blodsockerpro-
ver, värdera resultatet, ta in-
jektioner med insulin och 
bedöma vilken dos som ska 
tas. Men många – totalt lever i 
dag 8 000 barn i Sverige med 
diabetes - får inte den hjälp de 
behöver i skolan.

– Tillsynsansvaret för 
barnen under skoltid ligger på 
kommunerna, som har skyl-
dighet att se till även barn 
med diabetes kan fullfölja sin 

skolplikt på ett betryggande 
sätt. Men på många håll fung-
erar detta dåligt, konstaterar 
Margareta Nilsson, förbunds-
ordförande Svenska Diabe-
tesförbundet, utifrån den nya 
undersökningen bland svens-
ka barn med diabetes som Di-
abetesförbundet medverkat i 
och som presenteras i veckan.

Men Världsdiabetesdagen 
den 14 november har också 
fokus på den globala ökning-
en av typ 2-diabetes. Idag har 
omkring 250 miljoner män-
niskor i världen diabetes och 
om ingenting görs för att för-
hindra sjukdomen beräk-
nas siffran stiga till 380 miljo-
ner inom en generation. Det 
är bakgrunden till att sjukdo-
men sedan 2006 har en sär-
skild FN-resolution i syfte att 

bromsa den negativa utveck-
lingen.

Den blå ringen är Världs-
diabetesdagen symbol, cir-
keln betyder i många kultu-
rer liv och hälsa. På flera håll i 
Sverige – och i världen – bely-
ses byggnader blåa den 14 no-
vember för att manifestera det 
viktiga arbetet att begränsa 
förekomsten av diabetes.
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Diabetes berör allt fler

   Tyg &   Syateljé

Julgardiner 
Dags för julgardiner till 1:a advent

Vill du inte sy må det vara hänt

Vi dina önskningar vill uppfylla

Kom och titta vad som fi nns i vår hylla

Välkomna Lena

Öppet: Tis-fred kl 11-17 ons kl 11-18. Tel 0303-74 96 34
Övrig tid efter överenskommelse.

Ny adress: Kapellvägen 9 bakom ÄIAB, Älvängen

– Barnen i fokus på årets Världsdiabetesdag
ALE. Varje dag får två barn i Sverige diabetes.

Svenska barn hör till de hårdast drabbade i värl-
den, och de insjuknar i allt tidigare ålder.

Diabetesförbundet uppmärksammar på Världs-
diabetesdagen den 14 november barnen speciellt, 
men också det globala hot mot folkhälsan som en 
utbredd typ 2-diabetes utgör.


