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Har du en TV som är HD-Ready, 
men inga HD-kanaler?

Teckna Familjepaketet för 229 kr/mån så får du 11 högklassiga 
HD-kanaler inklusive hela Fotbolls-VM i HD.

Parabol och basinstallation 
ingår utan extra kostnad! 

Abonnemanget löper på 24 månader. Totalkostnaden är 7607 kr inklusive startavgift på 695 kr och kortavgift på 1416 kr. 
Basinstallation ingår upp till 1350 kr eller kostnad att justera befi ntlig parabol upp till 750 kr vid anlitande av någon av 
Canal Digitals auktoriserade installatörer. Erbjudandet gäller tom 31/8-10. Med reservation för tryckfel och prisändringar.

Se alla matcher från Fotbolls-VM 
i HD

Värde 995:-

HD-BOX

299:-
Ord. pris 3 595:-

INSPELNINGSBAR HD-BOX

1999:-
Ord. pris 4 995:-

HDTV via kabel, bredband och parabol

Vi har även Canal Digitals HD-box och 
inseplningsbara HD-box för KABELTV 

(f.d Gothnet). Just nu med 
oslagbar prova på kampanj!  
Kom in i butiken för mer info!

LÖDÖSE. En taktisk 
fullträff!

Anders Hansson, 
Gunnar Karlsson, 
Jonny Sandström och 
Håkan Sandström från 
Lödöse gjorde allting 
rätt.

Segern i Skrotbilsra-
cet på Mantorp smäller 
högt.

Av 51 startande var det inget 
annat ekipage som körde 
lika fort som grabbarna från 
Lödöse i 24-timmarsloppet på 
Mantorp. I sin Mazda 323 åkte 
de ifrån sina konkurrenter.

– Det skilde två varv till 
tvåan och ytterligare två varv 
ner till trean, berättar Anders 
Hansson som fick äran att de-
filera och gå i mål som segrare.

Loppet startade på lördag 
middag klockan 13 och mål-
gången skedde söndag klock-
an 14 med hänsyn till sommar-
tiden.

– Hur häftigt som helst! 
Tänk att få köra bil på Man-
torp i ett helt dygn, säger 
Anders.

Lödösegänget hade tagit 
lärdom av tidigare insatser i 
Skrotbilsracet, som resulterat 

i en 6:e respektive 16:e plats. 
Nu fanns det emellertid inget 
som kunde stoppa dem.

– Erfarenheten hjälpte oss 
att inte köra alltför tufft utan 
mer taktiskt. Två bilar från 

Trollhättan ledde länge, men 
vi körde försiktigt och såg till 
så att grejerna höll. Det är 
mycket som kan krångla i ett 
24-timmarslopp, bland annat 
drivaxlar, bromsar, avgassys-

tem och liknande, förklarar 
Anders.

Det är nämligen inga vrålåk 
som deltagarna disponerar. Bi-
larna får kosta maximalt 5 000 
kronor i inköp.

– Vi hittade vår bil på Block-
et. Det var en säljare i Varberg 
som ville ha 5 700 kronor, men 
vi lyckades pruta ner priset till 
4 700 kronor.

Den totala budgeten för 
tävlingen landade på cirka 
15 000 kronor med startav-
gift, bränsle och en del andra 
omkostnader. Väl investerade 
pengar om man ska tro Anders 
Hansson.

– Självklart! Det blir otro-
ligt mycket bilkörning för 
pengarna.

Iförda skidoveraller och 

med en bil dekorerad på angi-
vet tema lyckades Lödöseeki-
paget också ta hem priset för 
bästa utstyrsel. 

– Bilen hade skidor på sidan 
och en snowboard som spoiler.

Kommer ni att återvända 
till Mantorp?

– Det tror jag säkert att vi 
gör.

I så fall blir det som titelför-
svarare av Skrotbilsracet.

GRATTIS!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Segrare av Skrotbilsracet på Mantorp blev en Mazda 323, som rattades av fyra grabbar från Lödöse. Från vänster; Jonny Sandström, Håkan Sandström, 
Gunnar Karlsson och Anders Hansson.

Ale kommuns krav om att 
införa kvartstrafik när Ale-
pendeln börjar gå 2012 ser 
ut att bejakas. Det glädjande 
konstaterandet kunde kom-

munfullmäktiges ledamöter 
i Ale göra efter att ha lyss-
nat till Västtrafiks vd, Lars 
Backström.

– Han bekräftade att ka-

paciteten kommer att finnas 
såväl när det gäller tåg som 
spår och att det inte finns 
några formella hinder. Dä-
remot har Västtrafiks sty-

relse ännu inte tagit beslut 
i frågan, men det lät väldigt 
hoppfullt, säger kommun-
direktör, Stig Fredriksson.

❐❐❐

Beslut om kvartstrafik för Alependeln nära

Lödöseekipage vann på MantorpLödöseekipage vann på Mantorp

Vi löser inte bara det praktiska utan tar 
även hand om tillståndsprövning och 

nödvändig administration

www.vattenkungen.se


