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Mixa din egen sallad
eller välj färdiga förslag
Du kan även mixa 
din egen baguette

Njut   även   av   vår   kulglass 
från   triumfglass   i   solen 
på   uteserveringen!
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ÄLVÄNGEN. Tandläkar-
mottagningen är flyt-
tad.

Albert Szekely har 
tagit plats i före detta 
Röda Korsets lokaler.

– Bra att få större 
utrymme och samtidigt 
komma ner i markplan, 
säger Albert till Aleku-
riren.

Idag (läs tisdag) öppnar tand-
läkare Albert Szekely sin 
nya mottagning i Älvängen. 
Tidigare har han hyrt in sig 
hos Peter Hagberg, men nu 
var tiden mogen att skaffa 
eget.

– Vi har trivts jättebra, 
men samtidigt varit trång-
bodda. Nu får vi större loka-
ler, två mottagningsrum och 
egen reception. Det betyder 
att jag kan arbeta parallellt 
med två patienter vid akuta 
ärenden, förklarar Albert 
Szekely.

– Det var viktigt för oss 
att bli kvar i Älvängen. När 
den här möjligheten dök upp 

fanns det ingen anledning att 
tveka.

Det var i november 2006 
som Albert Szekely öpp-
nade sin privata mottagning. 
Innan dess hade han arbetat 
som chef på folktandvården i 
Älvängen under många år.

Hur upplever du de 
första åren som egen före-
tagare?

– Spännande, men samti-

digt krävande. Det är långa 
arbetsdagar.

Har du någon gång 
ångrat beslutet att bli 
privat tandläkare?

– Nej, det har känts helt 
rätt från första stund. Det 
är korta beslutsvägar och jag 
tycker att jag får en bättre 
kontakt med mina patienter.

JONAS ANDERSSON

Tandläkare på plats i nya lokaler

Sköterska Christina Söder Szekely och tandläkare Albert 
Szekely har flyttat in i nyrenoverade lokaler på Repslagarvä-
gen i Älvängen.

ALAFORS. Falska fakturor 
är i omlopp. I förra veckan 
fick Per-Olof Liedberg en 
bluffaktura från Kontors-
grossisten AB till sitt före-
tag Gupol HB i Alafors.

– Jag vill varna andra 
företagare i kommunen, 

så att de verkligen är upp-
märksamma, säger Per-
Olof till lokaltidningen.

Blufföretaget är ökänt 
och har figurerat i liknande 
sammanhang många gånger 
tidigare.

– Fakturan är snyggt 

utformad och jag kan förstå 
om den slinker med av bara 
farten, säger Per-Olof.

Varning för Kontors-
grossisten AB är härmed 
utfärdad!

JONAS ANDERSSON

Bluffaktura från Kontorsgrossisten

AALLLAA HHAANNTTVVEERRKKAARRREE II AALLEE!! 
Måndag-onsdag 12-14 april kl 08-10

...till alla handlande 
kunder mellan 
torsdag-lördag 

15-17 april!

ÄLVÄNGEN  Tel 0303-74 99 99 • Vard 8-18, Lörd 9-15
ALE TORG  Tel 0303-966 77  • Vard 9-19, Lörd 9-15, Sönd 11-15
GAMLESTA’N  Tel 031-21 72 33 • Vard 9-19, Lörd 9-15, Sönd 11-15

Måndag 12 april öppnar vi vårt 
nya konditori i Älvängen.

Självklart har vi laddat upp 
med fi na erbjudanden

Måndag 12 april öppnar vi vårt 
nya konditori i Älvängen.

Självklart har vi laddat upp 
med fi na erbjudanden

VVÄÄLLKKOMMNNA AATTT SEE VVÅÅRRA 
TTOOTAALLRREENNOOVVEERRAADDE LOOKKALLEERR!

NU ÖPPNAR 

VI I ÄLVÄNGEN!

Vi tackar...
Claes Larssons Bygg

Lars & Bernt-Åke Måleri 
Kungälvs Kakel & Klinkers 

Gobelängverksta’n 
JIO Eltjänst

...för ett väl utfört arbete

(F.d. 
Älvbrinkens)


