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Nya tider för 
Lila Express
Som du säkert märkt har Ale mer eller mindre 
förvandlats till en byggarbetsplats. Att bygga ny 
motorväg och nya dubbelspår går inte obemärkt 
förbi. 

Vägbygget håller på fram till slutet av 2012, och 
det kommer att vara bökigt att ta sig fram under 
hela den tiden. 

Vi vet att vintern och våren varit tuffa för dig som 
resenär, och att se till att bussarna kan komma i 
tid är vår högsta prioritet. 

Därför har vi anpassat tiderna i tidtabellen, fram-
för allt för Lila Express. Och i december kör vi fler 
turer utan byte mellan Älvängen och Nils Ericson 
Terminalen.

Ju fler som väljer kollektivtrafiken, desto mer kan 
vi tillsammans korta köerna. Och du kan läsa eller 
göra något annat avslappnande under restiden.

När allt är klart är det du och alla andra kollektiv-
trafikresenärer som är de stora vinnarna. 

Du har väl inte glömt 

den kalla och dyra vintern?
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NYHET! 

Golvmodell

Toshiba                        . Toshibas 

bästa värmepump som sparar 

mest energi över året. COP 6,52.

Funktion för underhållsvärme 

5-13°C.

Toshiba Golvmodell för dig som 

önskar luft-/luftvärmepumpens 

inomhusdel placerad lågt på 

väggen eller under ett fönster.

Toshiba Estia. Luft/vatten-

värmepump för vattenburet 

värmesystem. Mycket högt COP 

4,66. Speciellt framtagen för 

nordiskt klimat. 8 kW till 14 kW.

LUFT-/LUFT

LUFT-/VATTEN

BERGVÄRME

Installera före vintern!

Erbjudande till dig som är elkund hos e-on. Logga in på www.eon.se/Mina sidor

100 orter - 1 telefonnummer: 0200-25 33 25   www.ventilationsutveckling.se

Årets satsning på som-
marjobb från (S), 
(V) och  (MP) blev 

bättre än bra!  Ungdomar-
na har gjort mycket goda 
insatser för att sätta guld-
kant på tillvaron för många 
Alebor inom föreningslivet 
och olika kommunala verk-
samheter såsom läger, mö-
tesplatser och inte minst 
inom barn-omsorgen. Flera 
har också arbetat inom vård- 
och omsorgsförvaltning-

en, där de varit ett extra 
stöd och hjälp till våra äldre. 
Fastighet- och trädgårds-
skötsel på såväl kommunens 
som Alebyggens fastighe-
ter har varit arbetsuppgif-
ter som skapat en trivsamare 
boendemiljö.

Jag vill från kommunled-
ningen framföra ett stort 
tack för goda insatser till 
alla sommarjobbare och till 
all personal som gjort detta 
möjligt.

Åren 2011 – 2012 lovar 
(S), (V) och (MP) att det blir 
sommarjobb till alla Ales 16 
– 18-åringar, så använd din 
röstsedel rätt i höstens val.

Jarl Karlsson (S)

500 sommarjobb i år – 
2011 sommarjobb åt alla

FRISÖR
En av våra frisörer flyttar utomlands.

Vi söker därför en ny kollega.

Är du sugen på att byta miljö och prova 
något nytt? Hyr in dig hos oss!

ÄLVÄNGENS FRISÖRTEAM
Kapellvägen 3, Älvängen Tel. 74 64 71 • 0733-29 59 71


