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EN LITEN 
MILJÖBIL

OCH EN 
ÄNNU 

MINDRE
89.900:-

Suzuki Alto från

79.900:-
-10.000:-

899/mån*

Statlig miljöbilspremie

Gäller tom 30/6

Den dagen var det nämligen premiär för nya Suzuki Alto. En ren storstadsdröm för alla som vill ha lite mindre 
att åka i, men mycket mer att leva för. Nya Alto är allt igenom en miljöbil konstruerad för den tid vi lever i nu. 
En perfekt stadsbil som har allt det du i de allra flesta fall är i behov av. Utrymme för fyra, plats för bagage, 
antisladdsystemet ESP, ABS-bromsar med elektronisk bromskraftfördelning, krockkuddar, sidokrockkuddar, 
krockgardiner och mycket mer. Nya Alto är också snål och skonsam mot miljön. Drar endast 0,44 liter per mil 
vid blandad körning och CO2-utsläppet är låga 103 gram per kilometer. Imponerande siffror. Nya Suzuki Alto 
har med andra ord det mesta du kan önska dig, utom högt pris och grandiosa yttermått. Välkommen på en 
provtur redan idag.

Som en frisk fläkt kom Suzuki Splash till Sverige för drygt ett halvår sedan. Då var den vår minsta miljöbil. 
En vardagsvänlig och välutrustad stadsbil med långfärder som fritidssysselsättning.
Det kommer den alltid att vara. Men minst fick den bara vara till och med den 18 april i år.

Tel 0303-19600 www.finbil.se  Vi finns vid E6 bredvid Nya Burger King
Öppet Mån-Tors 9.30-18 Fre 09.30-16.30 Lör 10-14  Sön 11-15

109.900:-
Suzuki Splash från

99.900:-
-10.000:-

1.099/mån*

Statlig miljöbilspremie

Gäller tom 30/6

Bränsleförbr. bl. körning: 4,4–5,0 l/100 km. CO2 : 103-120 g/km (Alto 1,0-Splash 1,0). Miljöklass Euro4/5. Garantier: 3 års 
nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti & 12 års rostskyddsgaranti. *Finansiering genom Suzuki Finans: Ränta f.n. 4,85%.
Kontant 30%. Restvärde 42% av nybilspriset efter 36 månader. Effektiv ränta 6,28% – 6,62% (inkl. uppläggnings- och aviavgift).
Miljöbilspremien gäller privatpers. och utbetalas när du ägt bilen i 6 månader. Bilarna på bilderna är extrautrustade.

RONDEN

ALE. I samband med att 
Swebus tar över ansva-
ret för kollektivtrafi-
ken den 14 juni börjar 
också en ny tidtabell 
att gälla.

Det innebär en del 
förändringar jämfört 
med gällande turlista.

– När vi går in i ett nytt 
avtal med en entrepre-
nör har vi också större 
möjligheter att föränd-
ra trafiken, säger Stefan 
Krafft, driftansvarig på 
Västtrafik.

Den nya tidtabellen är i 
mångt och mycket anpassad 
till framtidens kollektivtrafik 
när pendeltågen börjar rulla 
2012.

– Enkelt uttryckt skulle 
man kunna säga att i vår nya 
tidtabell så utgör Lila Express 
pendeltåg fram till 2012, 
säger Stefan Krafft och fort-
sätter:

– I första hand handlar det 
om att erbjuda fler resenärer 
snabba förbindelser till Gö-
teborg tur och retur. Vi ge-
nomför en så kallad trafikväx-
ling och inför fler expressbus-
sar och färre lokalbussar till 
och från Göteborg.

Det innebär bland annat 
att den för aleborna välkän-
da 403 inte får samma sträck-
ning som tidigare.

– Det stämmer. En del har 
säkert tyckt att det varit en 
fördel att kunna kuska runt 
på alla orter genom Ale, men 
långt ifrån alla. Nu ändrar vi så 
att 403 går Göteborg, Surte, 
Bohus och Nödinge tur och 
retur. I gengäld ändrar vi så 
att det går fler Lila Express på 

kvällar, helger och även nat-
tetid. På sträckan Skepplan-
da-Nils Ericsonterminalen 
kommer det att gå minst en 
buss i halvtimmen hela tra-
fikdygnet alla dagar i veckan. 
Under högtrafiken kommer 
vi att kräma på med ytterli-
gare trafik. Från och med au-
gusti månad, när skolan har 
kommit igång, blir det 7,5-
minuterstrafik med Lila Ex-
press till Göteborg. Det är 
tätare trafik än vad vissa spår-
vagnslinjer kan erbjuda, säger 
Stefan Krafft.

I kommunens norra del 
kan poängteras att linje 434 
försvinner, men å andra 
sidan kan invånarna i Hålan-
da glädja sig åt att Lila Ex-
press återkommer.

Tätare turer
Alaforsborna lär säkerligen 
ha synpunkter på den nya 
tidtabellen. Nu blir man utan 
nattrafik och resenärerna får 
därför finna sig i att prome-
nera från Osbacken.

– Vi har fått reaktioner på 
de ortsutvecklingsmöten som 
har varit och tagit till oss av 
kritiken. Ortsborna vill inte 
ha bussar genom samhället på 
nattetid och nu slipper man 
det, säger Krafft.

– Apropå Alafors så för-
svinner 403, men däremot 
blir det tätare turer med 402. 
Den kommer att gå varje 
halvtimme och samtrafikeras 
med Lila Express i Nödinge.

Hur blir servicen för folk 
på landsbygden?

– Här stärker vi upp kol-
lektivtrafiken. 406 och 407 
renodlas och går samma väg 
alla turer och alla dagar. Vi 

har reviderat linjesträckning-
en för 406 som kommer att 
trafikera Nödinge-Starrkärr-
Ryd-Kilanda-Älvängen. 407 
kommer alltid att trafikera 
Kollanda-Kilanda-Guntorp-
Fors-Älvängen.

Några andra nyheter 
värda att nämna?

– Ja, en nyhet är att kvälls- 
och helgturerna med 600 och 
610 kommer att stanna på fler 
ställen, nämligen Bruket, 
Kattleberg, Grönnäs, Kungs-
vägen och Kullängen. Sedan 
vill jag informera om att en 
morgon- och eftermiddags-
tur mellan Ale och Kung-
älv/Rollsbo försvinner. Det 
handlar om att fördela resur-
serna på ett klokt sätt.

Du låter tillfreds med 
den nya tidtabellen?

– Jo, men samtidigt har jag 
varit med i den här branschen 
så pass länge att det kommer 
att finnas saker som dyker upp 
där det har varit feltänk från 
oss eller slarvfel med körtider. 
I så fall får vi rätta till det i de-
cember då nästa huvudtidta-
bellsskifte sker.

Hur mycket påverkas 
kollektivtrafiken av det på-
gående vägbygget?

– I dagsläget har vi en väl-
digt bra dialog med BanaVäg 
i Väst om störningar, varför 
vi hoppas få samtrafiken att 
fungera bättre i fortsättning-
en.

Den nya tidtabellen ligger 
ute på Västtrafiks hemsida 
och tabellen går också att få 
på någon av bussarna som tra-
fikerar Ale.

Ny tidtabell från 14 juni
– Anpassad efter framtidens pendeltågstrafik

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Fler turer med Lila Express är att vänta i den nya tidtabellen, som börjar gälla från och med 
den 14 juni.

En riktigt bra 
bilverkstad nära dig.

mekonomen.se
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