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Nu fi nns möjlighet att ingå i en rikstäckande bilverkstadskedja  - en 
attraktiv kedja för dig som sätter oberoendet främst. För konsumenten 
står MekoPartner för kunniga verkstäder som använder kvalitetsdelar. 
För dig som verkstad ska det vara attraktivt att vara med i MekoPart-
ner. Att kunna dra nytta av att ingå i ett starkt kedjekoncept med bl a 
gemensam marknadsföring, TV-reklam mm.

Vi söker nya partners till MekoPartner-kedjan.
Kontakta Joacim Lindgren, tel 0303-20 68 95 
för mer information. Välkommen! Vi kör turbilar 

kl 09.00 och 13.30 varje 

dag till bilverkstäder och 

bilfi rmor i Ale-

Kungälvsområdet.

Välkommen att bli 
en MekoPartner!

EN BILVERKSTADSKEDJA I MEKONOMENFAMILJEN

2 st
turbilar varje 

dag till Ale-Kungälv!

LILLA EDET. Plane-
ringen för centrumut-
vecklingen i Lilla Edet 
går som planerat.

I förra veckan god-
kände kommunstyrel-
sen den första etappen.

Byggnationen beräk-
nas komma igång 
någon gång under janu-
ari-februari nästa år.

Det är inte bara i Lödöse 
som det spås stora utveck-
lingsmöjligheter. Tongång-
arna är också positiva vad det 
gäller centrumutvecklingen i 
Lilla Edet.

– Det är viktigt att pro-
jektet kommer igång och att 
utomstående entreprenörer 
visar intresse för Lilla Edet. 
Det ger signaler om att det 
inte bara vi politiker som har 
en stark framtidstro, säger 
kommunalrådet Bjarne
Färjhage (C).

I den första etappen 
handlar det om byggnation 
med många små butiker på 
bottenplan och lägenheter 
ovanpå. Den andra etappen 
omfattar en stor dagligvaru-
handel, också där med lägen-
heter på andra våningen.

– I slutet av året räknar vi 

med att kunna skriva avtal för 
den andra etappen. Entre-
prenören är angelägen om 
att det ska komma till stånd 
fortast möjligt, då han vill 
riva det urgamla posthuset 
och använda det som upp-
ställningsyta under byggti-
den, säger Bjarne Färjhage.

När tror du att hela pro-
jektet kan vara klart?

– Det är väldigt svårt att 
spekulera i den frågan, men 
jag skulle kunna tippa på en 
byggtid på ungefär ett och ett 
halvt år, avslutar Färjhage.

JONAS ANDERSSON

Klartecken för första etappen
– Lilla Edets centrum ska förvandlas

I början av nästa år startar utbyggnaden av centrum i Lilla Edet. I den första etappen hand-
lar det om butiker och lägenheter. I den andra etappen ska det urgamla posthuset rivas.

Läs mer på www.stendahlsbil.se

Därför har vi på Stendahls Bil allt du kan behöva i ditt bilägande. Vi har ett stort 
utbud på nya & begagnade bilar samt fi nansiella lösningar för att passa just dig.

VI ÄLSKAR BILAR!

LAIKA HUSBILAR

Stenungsund, Munkerödsv. 3A
Tel: 0303-360330

Lilla Edet, Brovägen 20 
Tel: 0520-49 40 90

Vard:  10.00 -18.00 
Lör: 10.00 -15.00  Sön: 11.00 - 15.00

Service/Reparation
Skadeverkstad

Firmabilar
Transportbilar

Vi har även ett stort utbud på husbilar, 
nya, begagnade och demobilar.

LÖR & SÖN
17-18 OKT

HELGÖPPET


