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-Sköna 1000-lappar att spara -

VVS   Värme   Badrum   Pumpanläggningar   
Blandare   Avloppsanläggningar   Rör   Rördelar

Butiker   Postorder   Webbutik   Fraktfritt   180 dagars returrätt
Butik, utställning och hämtlager utmed väg 118 mellan Kristianstad/
Åhus och på Hedenstorp i Jönköping. Öppet måndag-fredag 7-17 
Solid postorderkatalog
Fax 044/22 50 62
Bekväm internethandel
www.rinkabyror.se

Vi har sålt VVS utan mellanhänder sedan 1970. Hela 
vår verksamhet genomsyras av kvalité och köptrygghet.
                       Brett sortiment, välkända fabrikat, högsta
                     kvalité, trygga garantier, välfyllda lager 
                  och snabba leveranser.

DÄCKIA HISINGS BACKA

www.dackia.se

Köp dina sommardäck 
hos oss. Allt ingår.

POLISPOLIS
RONDENRONDEN

Tisdag 7 april

Misshandel
Relationsbetingad misshandel i 
Bohus. En man slår en kvinna.
Försök till stöld av en uppställd 
båt i Surte.
Dieselstöld rapporteras från 
E45 i Nödinge.

Onsdag 8 april

Klotter
En lagerlokal i Nödinge utsätts 
för klotter.
Stöld av en reklamvagn i Surte.
Stöld av en jacka och en mobil-
telefon i samband med en fest 
i en lägenhet på Folkets Husvä-
gen i Nol. 
Misshandel i Nödinge. Två män 
råkar i luven på varandra.

Lördag 11 april

Narkotikabrott
Två personer grips för ringa 
narkotikabrott, eget bruk, i 
Bohus.
Garageinbrott i Nödinge. 
Diverse gods tillgrips.

Söndag 12 april

Flaggstöld
Två svenska flaggor tillgrips 
utanför kommunhuset i Alafors.

Måndag 13 april

Skadegörelse
Fem fönsterrutor krossas till 
Aroseniusskolan i Älvängen.

Tisdag 14 april

Stöld i Nödinge
Stöld av verktyg ur en contai-
ner samt skadegörelse av en 
grävmaskin i Nödinge.
En person grips vid Osbacken i 
Nol för brott mot knivlagen.

Antalet anmälda brott under 
perioden 7/4 – 14/4: 56. Av 
dessa är elva bilinbrott och två 
biltillgrepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Den 17-19 april börjar 
Stenungsund Bil & Fritid 
marknadsföra Suzukis per-
sonbilar i Stenungsund. Det 
sammanfaller med introduk-
tionen av Suzukis nya miljö-
bil Alto, som blir varumär-
kets andra miljöbil vid sidan 
av Splash-modellen. 

Historien daterar sig till-
baka till 1984, då Lars-Ove 
Aronsson började sälja bilar 
i egen regi. Verksamheten 
rullade på och i juli 2008 
gick de gamla kompisar-
na Lars-Ove och Christoph 
Schmidt ihop och satsade 
på en nybyggd bilfastighet 
i Spekeröd invid nybygg-
da Burger King vid avfart 90 

E6 Stenungsund södra. 
Här marknadsför före-

taget idag nyare begagna-
de husbilar liksom begagna-
de bilar och utökar nu sitt 
utbud med Suzuki, sedan åt-
skilliga år Japans marknads-
ledare på småbilar. 

 Vi har beslutat satsa på 
Suzuki av två huvudskäl. 
Dels vill vi öka volymen ge-
nerellt och dels anser vi att 
Suzuki ligger helrätt i tiden, 
när trenden pekar mot 
mindre, bränslesnåla och 
därmed miljövänligare bilar, 
säger Lars-Ove Aronsson. 

 Eftersom Suzuki är känt 
för sina attraktiva priser och 
låga driftskostnader, ligger 

agenturen helt i linje med 
vår affärsidé att marknadsfö-
ra bilar till köpare med nor-
mala plånböcker , avslutar 
Aronsson. 

Mattias Larsson, vd för 
Suzuki Sverige, är nöjd 
med att få en återförsäljare i 
Stenungsund.

 Vi ser fram mot ett 
fint samarbete med Lars-
Ove och Christoph och 
deras team samt hälsar dem 
välkomna i den växande 
Suzuki-familjen. Samtidigt 
glädjer vi oss åt att nu vara 
representerade i ett viktigt 
distrikt, säger Larsson.

���

Suzuki kommer till Stenungsund
Christoph Schmidt (till vänster) och Lars-Ove Aronsson på Stenungsunds Bil & Fritid 
kommer att marknadsföra Suzukis personbilar.

 VINN EN RESA FÖR TVÅ!Gratis lott till alla som kommer på OK-stämman.Behållningen går till

OK ekonomisk förening

Distrikt 3: Göteborg Norr

4 maj 2009 kl. 19.00 
Backa Folkets Hus, D-salen

Granåsgatan 2, Hisings Backa

Distrikt 5: Kungälv, Nödinge, Stenungsund

7 maj 2009 kl. 19.00
Kulturhuset Fregatten
Fyren, Stenungsund

Välkommen till OK-stämman!

”Mercedes E-Klass 
måste bli en världs-
stjärna och knocka 
alla konkurrenter”. 

Ordern kom från 
högsta hönset Dieter 
Zetsche till underhug-
garna på utvecklings-
avdelningen. Modellen 
är hjärtat i tyskarnas 
bilimperium och om 
något går snett så 
räcker inte en pace-
maker för att rädda 
situationen. 

Men efter den 
första provkörningen 
kan alla inblandade 
andas ut och fira 
med skumpa. Hjärtat 
bultar nämligen av 
upphetsning!

Det händer inte varje dag 
och senast det begav sig var 
2002. Då presenterade tys-
karna en helt ny Mercedes 
E-Klass som skulle tampas 
med ärkerivalerna Audi A6 
och BMW 5-serie. Sedan 
dess har mycket hänt och 
vissa tycker att konkurren-
terna stängt på blinkersen 
och kört förbi bilen med 
stjärnan i nosen. Nu ska 
det bli ändring på det. 

Tid för hämnd
Många anser säkert att 
grundpriset á la 359 900 
kronor är mycket pengar, 
ändå har det prutats med 
30 000 jämfört med före-
gångaren samtidigt som 
utrustningsnivån höjts. Vi 
har alltså provkört den bil-
ligaste instegsmodellen E 
220 CDI, men låt oss vänta 
lite med motorsnacket och 
titta på designen istället. 
Formen har förändrats 
radikalt och vi hittar mäng-
der av nya karossveck. Mer-
cedes har dessutom gjort 
sin egen version av Audis 
fräcka pärlband med ljus-
dioder och arrangemanget 
gör fronten betydligt maf-
figare. Kupén är riktigt 
rymlig såväl fram som bak 
och har typisk ”Mercedes-

känsla”. Alla material är av 
yppersta kvalité och allt 
andas tysk perfektionism. 
Den analoga klockan på 
instrumentbrädan är vis-
serligen stor som en väck-
arklocka, inget digitalt 
krafs här inte. Men allt är 
enkelt, logiskt och snyggt. 
Man ska inte överdosera 
med knappar och displayer, 
vilket många lär uppskatta.

Trogen följeslagare
Inledningsvis erbjuds fem 
motoralternativ: fyrcylin-
driga turbodieslar på 170 
respektive 204 hästkrafter 
samt en V6 på 231. Instegs-
motorn (E 220 CDI) är 
alltså en trevlig dieselspis. 
Maskinen jobbar före-
dömligt tyst och har fullt 
tillräckligt med kraft för 
den 1 735 kilo tunga bilen. 
Färden till hundra rullar på 
åtta sekunder, toppfarten är 
229 samtidigt som förbruk-
ningen ligger på 0,55 liter 
milen. Bra arbetat! Före-
drar du hellre bensinare så 
erbjuds en V6 på 292 häst-
krafter samt en V8 på 388. 
En trogen följeslagare hos 
tyskarna är en fotmanövre-
rad parkeringsbroms. Visst 
fungerar den utmärkt men 
känns på gränsen till antik 
nu när allt fler går över 
till elektrisk handbroms. 
Å andra sidan råder det 
ingen brist på elektronik 
och det erbjuds exempel-
vis både trötthetsvarnare 
med kaffekoppssymbol och 
automatisk ljusreglering. 
När du får möte eller om 
du har en bil framför dig 
så dimmas strålkastarna 
mjukt över till halvljus för 
att sedan återgå till helljus 
igen. 16 400 kronor kostar 
kalaset inklusive bi-xenon-
strålkastare och frågan är 
om det inte är en ljus idé 
att köpa till?

Johannes Gardelöf
Bengt Dieden
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