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* DEN STATLIGA MILJÖBILSPREMIEN PÅ 10.000:- BETALAS UT INOM 6 MÅNADER EFTER DET ATT BILEN REGISTRERATS PÅ KÖPAREN. BILARNA PÅ BILDERNA KAN VARA EXTRAUTRUSTADE. SEAT FINANSIERING 36 MÅN 30% KONTANT, 47% RESTSKULD, RÖRLIG RÄNTA STIBOR 90 DAGAR (EFFEKTIV RÄNTA 4,72%). 2 ÅRS
NYBILSGARANTI, 3 ÅRS VAGNSKADEGARANTI, 3 ÅRS LACKGARANTI, 12 ÅRS GARANTI MOT GENOMROSTNING UTAN KRAV PÅ EFTERBEHANDLING SAMT SEAT SERVICE®MOBILITY I TVÅ ÅR. ERBJUDANDET GÄLLER FÖR LAGERBILAR MED RESERVATION FÖR SLUTFÖRSÄLJNING.

BLANDAD KÖRNING BENSIN 7,6 L/100 KM, CO2 187 G/KM.  

SEAT ALTEA XL KOMBI
MultiFuel E85 102 hk

ORD PRIS  203.700:-
EXTRA MAJ-RABATT  -43.800:-
MILJÖBILSPREMIE   -10.000:-*

DU BETALAR   149.900:-
BLANDAD KÖRNING BENSIN 7,6 L/100 KM, CO2 180 G/KM.  

SEAT LEON
MultiFuel E85 102 hk

ORD PRIS  192.700:-
EXTRA MAJ-RABATT  -42.800:-
MILJÖBILSPREMIE   -10.000:-*

DU BETALAR   139.900:-

Göte Carlsson Bil AB Orrekulla industrigata 12, Hisings Kärra. Telefon: 031-57 03 20
VARDAGAR 9.00-18.00. LÖRDAG 11.00-15.00.

SEAT INGÅR I VOLKSWAGEN GROUP  www.gotecarlsson.se

SEAT ALTEA XL KOMBI

SEAT LEON

Att välja en bil där du kan kombinera ett bra miljöval med en bra bilaffär är skönt för såväl själen som plån-
boken. Just nu har vi specialpriser på två häftiga och välutrustade miljöbilar!  

Allt detta ingår när du köper en SEAT ALTEA XL KOMBI eller SEAT LEON: Klimat/ACC, elhissar fram + bak, in-
fällbara elspeglar, fjärr c-lås, stereopaket med radio/cd/mp3 + aux-ingång, xenonljus, backsensor, trådlös 
handsfree för mobiltel, 16” alu-hjul, 6 airbag inkl nyckelurkoppling på passagerarsidan, ESP anti-sladdsys-
tem, ABS, TCS, mm. Begränsat antal bilar i lager. Alltid fri lånebil vid SEATservice!

EXTRA SOMMAR-RABATTER PÅ MILJÖBILAR!

LERUM. Det var nog 
inte många som trodde 
att Lilla Edets IF skulle 
lyckas ta poäng borta 
mot topplaget Lerums 
IS.

Gästerna svarade 
emellertid för en 
mycket stark presta-
tion och var nära att ta 
full pott på Aspelvallen 
i torsdags.

Nykomlingen Lerums IS har 
motsvarat förväntningarna i 
serieupptakten. Det välme-
riterade laget med före detta 
storspelare som Joakim Sön-
dergaard, Henrik Forsberg 
och Martin Karlsson hade en 
8-2-seger mot Kungshamn i 
bagaget inför 
mötet med 
Lilla Edets 
IF. LEIF å 
sin sida kom 
till spel med 
ett aningen 
stukat självförtroende, ingen 
seger på de fyra senaste om-
gångarna, och 1-4 mot Hol-
malund i färskt minne. Såle-
des var de lilavita storfavori-
ter.

Även om gästernas man-
skap var förvarnade om 
Lerums skicklighet gick det 
inte att hindra hemmalaget 

från att ta ledningen i den 
fjärde minuten. En fantastisk 
fin spelvändning från vänster 
till höger bäddade så små-
ningom för Joakim Sönder-
gaards 1-0.

Flertalet av de 180 i pu-
bliken trodde säkerligen att 
detta var början till en stor-
seger för Lerum, men si de 
rödblå ville annat. Gästerna 
repade mod tämligen omgå-
ende och i den 27 minuten var 
det kvitterat. Jonathan Gus-
tafssons inlägg styrdes i mål 
av Marcus Tersing.

Den andra halvleken var 
bara fyra minuter gammal 
när Lilla Edet högst sensatio-
nellt kunde ta ledningen med 

2-1. Tobias 
Gustafs-
son hittade 
igenom med 
en passning 
till Marcus 
Tersing, som 

helt fri med målvakten valde 
att ge anfallskollegan Marcus 
Olsson öppet mål.

Kvitteringen till 2-2 kom 
i den 58:e minuten. Marcus 
Hellner skallade in slutre-
sultatet på Söndergaards fina 
inlägg.

– Killarna visar upp en oer-
hört bra karaktär idag. Det 

är stort hjärta samtidigt som 
vi bjuder upp till riktigt bra 
fotbollsunderhållning. Det 
kändes oerhört jobbigt med 
ett baklängesmål så tidigt i 
matchen, men vi reste oss och 
kom tillbaka, säger LEIF-trä-
naren, Jonas Andersson.

Vänsterbreddaren Niklas 
Graff utsågs till bäste spelare, 
men det fanns fler som för-
tjänade överbetyg hos gäster-
na. Martin Erlandsson har 
inlett säsongen strålande och 
framåt visade nyförvärvet från 
Inlands IF, Marcus Tersing, 
hur betydelsefull han är.

– Vi har en fantastisk bredd 
i truppen, vilket naturligtvis 
är värdefullt. Idag fick vi klara 
oss utan mittbacken Mattias 
Ahlström, men försvarsspe-
let var ändå till belåtenhet, 
säger Andersson.

På lördag väntar en ny svår 
uppgift för Lilla Edet då fjol-
årets kvallag Skoftebyns IF 
kommer på besök till Ekar-
åsen.

– Det ska bli väldigt roligt. 
Det är en tillställning som 
andas derbykaraktär och 
stärkta av torsdagens insats 
ser vi fram mot matchen, av-
slutar Jonas Andersson.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

LEIF överraskade borta på Aspevallen

FOTBOLL
Div 3 V NV Götaland
Lerums IS – Lilla Edets IF 2-2 (1-1)

– Kryssade mot stjärnspäckat motstånd

Marcus 
Tersing var 
strålande i 
matchen mot 
Lerums IS 
och svara-
de för ett mål 
och en assist.

TRARYD 
FÖNSTER

25% RABATT!

VallbyVallby 
ByggvarorByggvaror
Mittemot Statoil i Lödöse  tel. 0520-66 18 80

Erbjudandet gäller t.o.m. v 23

Sibirisk Lärk 
Trall 28x12033:-

/m
Bordörren

20%

En riktigt bra 
bilverkstad nära dig.

mekonomen.se

Öppet Måndag-fredag 9-17 • 0303-33 60 87


