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Nödinge • Tel 0303-960 96

Välkommen till vår Fullserviceverkstad

Ekonomiservice
– olja, fi lter, genomgång av vätskor 
samt övrig kontroll. 999:-

Gäller standardbilar.

n!
58% 
rabatt!

55% 
rabatt!

Heta priser
på vinterdäck!

Vinterdäck, 195/65 R15
Hankook 730, dubbfritt

Kompletta vinterhjul 
till Sveriges mest sålda bil, Volvo V70

4 st Hankook 205/60 R16, 
dubbfritt, med plåtfälg  

6.599:-
Ord listpris: 11.430:-

Du tjänar 4.831:-
4 st Premium Gislaved Nordfrost 5, 
dubbat, på alufälg

9.199:-
Ord listpris: 16.600:-

Du tjänar 7.401:-

Våra erbjudanden gäller vid förbeställning. 
Leverans två gånger i veckan.

Just nu 

799:-
Just nu 

1.199:-

Premium Gislaved 
Nordfrost Dubbat

Vid däckskifte (200:-) kontrollerar 
vi samtidigt bromsar, olja och 

fryspunkten i kylvätskan.

Begagnade vinterdäck 195/65 R15 dubb/dubbfritt

2.000:- 
inkl montering
Det fi nns även ett par uppsättningar till 

Saab 9-5 med 205/65 R15.

1.500-2.500:-
per uppsättning

”ÅRETS DÄCK”

Stor utförsäljning

KOLLANDA. Motorsta-
dion i Kollanda?

En dröm som faktiskt 
kan bli verklighet.

– För oss är det en 
fullt realistisk tanke. Vi 
är beredda att satsa, 
säger bröderna Göran 
och Arne Tilly på Kol-
landa Grus AB.

Ett samlat motorcentrum 
i Kollanda kan på sikt vara 
den optimala lösningen 
för motorklubbarna i Ale 
kommun. Idékläckare till 
denna framtidsvision är 
Göran och Arne Tilly, som 
har presenterat ett förslag 
för tjänstemän och politiker 
i Ale kommun.

– Det handlar om ett 
område på 20 hektar där 
gokart, motocross, folkrace 
och enduro skulle kunna 
samsas om utrymmet. Jag 
ser att vi skulle kunna ha en 
gemensam klubbstuga för 
de respektive föreningarna. 
Tanken som vi har är att fär-

digställa en yta, men givetvis 
krävs det en rejäl arbetsinsats 
av föreningslivet också, säger 
Arne Tilly som på fritiden 
är engagerad i Älvbygdens 
Motorklubb.

– Motorintresset är stort 
i kommunen, men utveck-
lingen bromsas. Ta exem-
pelvis alla ungdomar som 
är intresserade av att köra 
gokart. Vart ska de ta vägen 
när Ale Ring försvinner?

Inte känna oro
Området som bröderna 
Tilly avser att färdigställa en 
motorstadion på är beläget 
på den mark som gränsar till 
Skogsvallens idrottsplats.

– Det är våra föräldrar 
som äger marken. Självklart 
får det ske noggranna utred-
ningar med bullernivå och så 
vidare innan detta kan ta fart 
på allvar. De människor som 
bor i närheten ska inte behöva 
känna oro för att de inte ska 
kunna sitta ute i lugna ro på 
altanen och dricka sitt kaffe, 
säger Göran Tilly och till-

lägger:
– Tanken är att anlägga 

motorstadion tio meter 
under marknivå där vallar 
skyddar mot buller. En bul-
lerutredning får visa hur 
höga vallarna behöver vara.

Arne Tilly ser Kollanda 
motorstadion som ett tioårs-
projekt, men att verksamhet 
skulle kunna bedrivas inom 
en 2-5-årsperiod.

– Det är inte orimligt. 
Gokartbanan är priorite-
rad eftersom Bohus Racing 
Klubb är i akut behov av att 
finna en lösning för framti-
den.

Hur skulle ett sådant här 
gigantiskt projekt finansie-
ras och vad kostar det?

– Uppskattningsvis 30-40 
miljoner kronor. Finansie-
ringen sker genom att vi tar 
hand om och säljer det berg 
som utvinns. Ett motorcen-
trum skulle kunna innebära 
ett rejält lyft och en utveck-
ling för bygden. Det skulle 
automatiskt få synergieffek-
ter och Kollanda kan leva 

upp som aldrig tidigare. 
Frågan är bara hur de boende 
tar emot den här idén?

Ser ni ingen risk i ett 
sådant här projekt?

– Risktagandet är nu med 
alla utredningar, innan pro-
jektet eventuellt kan komma 
igång. En stor del av förbe-
redelserna bekostar vi själva, 
säger Arne.

Kommunstyrelsens ordfö-
rande, Jarl Karlsson (S), har 
fått ta del av bröderna Tillys 
framtidsvisioner.

– Ärendet är i sin linda 
och det är alldeles för tidigt 
att säga något om hur det här 
ärendet kommer att utveckla 
sig. Det är dock positivt när 
det finns personer som vill 
ta initiativ till utveckling på 
olika sätt, säger Jarl.

Handsken är kastad. 
Frågan är om kommunen är 
beredda att plocka upp den 
och gasa vidare med projek-
tet.

Ett framtida motorstadion i Kollanda?
– Bröderna Tilly har en klar vision

I KOLLANDA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Arne och Göran Tilly har planer på att anlägga en motorstadion i Kollanda. Det skulle i så fall innebära ett samlat motorcen-
trum med gokart, motocross, folkrace och enduro.

Vad sägs om att ha jour 24 timmar om dygnet? Utan OB-
tillägg eller andra förmåner – som lön, till exempel?   

Svante Drejenstam tvekade inte när han fi ck chansen 
att bli frivillig sjöräddare, han tog jobbet direkt. För 
honom är det belöning nog att få hjälpa människor som 
är i sjönöd.

Att det är samma villkor för alla bidrar till den goda 
stämningen ombord, tror Svante Drejenstam. Ingen i 
besättningen får betalt.

Som tur är har han ett annat jobb som han tjänar pengar 
på. Efter sin fyraåriga utbildning i datalingvistik började 
Svante i it -branschen och är numera projektledare på ett 
stort konsultföretag. 

Vi är en ideell förening utan bidrag från staten. Varje 
år krävs stora resurser för att driva 64 räddningsstationer 
längs hela den långa kusten och i de stora sjöarna. Inte 
minst behövs mycket pengar för att utrusta och utbilda 
våra 1700 frivilliga sjöräddare.

Ge ett bidrag på pg 900 500-0 eller gå in på www.ssrs.se. 
Där kan du också läsa mer om hur du gör för att bli fri-
villig, eller medlem.

Som medlem får du kostnadsfri hjälp om du skulle 
råka ut för till exempel motorstopp eller roderhaveri när 
du är ute med båten.

Det är vårt tack för att du bidrar till att våra frivilliga 
kan fortsätta med det viktigaste av allt – att rädda liv.  

Frivilliga sjöräddare sedan 1907.

Efter fyra års studier 
på universitet fick Svante 
börja jobba gratis.

  Foto: H
åkan Lud

w
ig

son


