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Nytt och begagnat! Kanonpriser!

Kungälv, Kareby. Tel. 0303-22 20 01
Öppet Mån-fred 10-18, lörd 11-15 www.karebybil.se

Köp din bil i Kareby
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Audi A4 Avant 2,0TDI -09  239.900 kr
Audi A6 2,5 TDI Avant -01  58.900 kr 
BMW 318 I Touring -01  49.900 kr 
BMW 325 i / AUT -05  120.000 kr 
BMW 520 D Comfort -06  179.900 kr 
BMW 520 D Touring -08  264.900 kr 
BMW 525 i Touring -02  89.900 kr 
BMW X5 3,0D -07  359.900 kr 
Cadillac BLS 1,9 TDI -06  129.900 kr 
Chrysler PT Cruiser 2,0L -03  39.900 kr  
Citroën Berlingo 1,9D -05  79.900 kr 
Citroën C4 1,6i -06  79.900 kr
Daewoo Evanda 2,0 SX -03  49.500 kr  
Ford Mondeo 2,5 Ghia V6 -00  24.900 kr 
Honda Jazz -02  49.900 kr 
Kia Carnival 2,2 CRDi -10  264.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 EX SW -09  139.900 kr
Kia Picanto 1,1 EX -04  49.900 kr 
Kia Rio 1,4 EX -07  84.900 kr 
Kia Rio 1,4 Sport -09  99.900 kr 
Kia Rio AC,Drag -06  79.900 kr 
Kia Sorento PP 2,5 CRDi -07  179.900 kr
Mercedes-Benz A 170 CDI -00  49.900 kr
Mercedes-Benz C 220 CDI -00  34.900 kr
Mercedes-Benz E 270 CDI -02  94.900 kr 
Mercedes-Benz E 320 -02  112.500 kr
Nissan Almera 1,8 Styline -05  69.900 kr
Nissan Almera Tino -03  58.000 kr
Opel Corsa Enjoy -09  109.000 kr 

Opel Vectra 1,8 GL 16V -99  37.500 kr 
Peugeot 307 1,6 XR -02  39.900 kr 
Peugeot 307 SW 2,0 -04  59.900 kr 
Peugeot 406 AUT -01  24.900 kr 
Renault Clio 1,2 16V -05  58.500 kr 
Renault Clio II 1,2 16V -04  42.500 kr 
Renault Megane Coupe 1,6e -98  24.900 kr
Renault Scenic 1,6 16v -03  47.500 kr 
Renault Scenic 2,0 16V -06  94.900 kr 
Renault Grand Scenic 1,9DCI -05  79.900 kr
Saab 9-3 1,8 Linear -04  64.900 kr 
Saab 9-3 2,0T -01  29.900 kr 
Saab 9-3 2,0t Sportcombi -06  89.900 kr 
Saab 9-5 2,0t Sportcombi -02  49.900 kr 
Saab 9-5 2,0t Vector -06  99.900 kr 
Seat Cordoba 1,6 SXE -99  14.900 kr
Skoda Octavia 1,6i -03  58.500 kr 
Skoda Octavia 1,8t 20V -04  57.500 kr 
Subaru Legacy 2,0 -99  19.900 kr
Toyota Corolla -06  114.900 kr 
Toyota Corolla Verso VVT-i -02  79.900 kr
Toyota RAV4 -04  94.900 kr 
Volkswagen Fox 1,2 -06  54.900 kr 
Volkswagen Golf 1,6 Variant -05  69.900 kr
Volkswagen Touran 1,6 -05  99.900 kr 
Volvo S60 2,4 -04  79.900 kr 
Volvo S60 D5 Business -03  94.900 kr 
Volvo V70 2,4D AUT -07  89.900 kr
Volvo XC90 T6 -03   149.900 kr 

Ett antal nästan nya Kia Cee`d -10 från 139.900:-

LÖDÖSE. – En positiv 
utveckling.

Så sammanfattar 
Tomas Erlandsson det 
första halvåret för 
GEKÅ Byggvaruhus i 
Lödöse.

På sikt hoppas före-
taget kunna utveckla 
sin verksamhet och 
iordningställa en 
utställning för dörrar, 
fönster och kök.

Det var i april i år som 
GEKÅ Byggvaruhus i Lilla 
Edet övertog Vallby Byggva-
ror i Lödöse. 

– Det uppstod ett bra 
läge att köpa rörelsen och vi 
såg att det fanns potential. 
Lödöse är ett samhälle som 
växer och byggplanerna är 
stora, framförallt i den södra 
delen. Vi ser att detta varuhus 
kan serva hela den östra sidan 
av älven. Faktum är att det 
inte finns någon mer bygg-
handel förrän vi kommer ner 
till Beijers i Älvängen, för-
klarar Tomas Erlandsson och 
fortsätter:

– Vi tror inte att vi kommer 
att konkurrera med oss själva 
och det varuhus som vi har 
i Lilla Edet. Utöver lokal-
befolkningen vänder sig 
enheten i Lilla Edet i första 
hand mot kunder i Trollhät-
tan, Vänersborg, Orust och 
Tjörn.

Vad är den stora skill-
naden mellan den bygg-
handel som fanns tidigare i 
Lödöse och det GEKÅ kan 
erbjuda idag?

– Det är storleken på 
företaget, som i sin tur bety-
der att vi kan ha ett mycket 

bredare sortiment och även 
hålla ett större lager. 

Kunderna har under det 
första halvåret utgjorts till 
cirka 60 procent av byggare. 
Resterande del är privatkun-
der.

– Vi ska vara en bygghan-
del som tillhandahåller allt 
det som behövs då man ska 
bygga ett hus. Självklart är 
vi beredda att anpassa sorti-
mentet efter vad kunderna 
vill ha, säger Tomas Erlands-
son.

Har ni märkt av någon 
byggboom i Lödöse?

– Den har väl inte kommit 
igång på allvar ännu. Sedan 
ska man ha klart för sig att 
ungefär 90 procent är fär-
digmonterade hus idag. Vad 
vi hoppas på är att folk ska 
vända sig till oss när de ska 
komplettera sin bostad med 
ett garage, göra ett staket 
eller inreda en vind. Det är 
då som vi har en strategisk 

bra placering i Lödöse med 
ett varuhus som ligger allde-
les i närheten av E45, avslu-
tar Tomas Erlandsson.

– Satsningen i Lödöse har slagit väl ut

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Tomas Erlandsson är till-
freds med den utveckling 
som GEKÅ Byggvaruhus 
haft under det första halvår-
et i Lödöse.

GEKÅ Byggvaruhus i Lödöse har en strategisk bra placering, alldeles intill E45.

Ett bra första halvår för GEKÅ Byggvaruhus

Storslagen natur. 
Smultronställen. Livet runt 
omkring oss. Hjälp till att 
bevara vår natur och miljö 
för framtida generationer.

Bli medlem i Svenska Natur-
skyddsföreningen eller stöd 
vårt arbete med en gåva.
För privatpersoner finns flera 
olika stödformer och som före-
tag kan ni bli Företagsfadder.

Läs mer på www.snf.se

Upptäck. 
Upplev. 

Utforska.

*

* Stickande brännässlor

0303-74 61 79
Göteborgsv 56, Älvängen Fax 0303-749637

 Email info@hardesjobil.se www.hardesjobil.se

VÄLKOMMNA TILL 
OSS PÅ SERVICE 2.0
När du servar din bil hos en Volvomärkesverkstad kommer det med 
garantier du inte får någon annanstans. En utbildad servicetekniker går 
igenom din bil enligt Volvos egna servicepunkter. Vi använder endast 
volvo originaldelar.

Vi läser av bilens mjukvara och uppdaterar vid behov utan extra 
kostnad. (detta kan endast utföras av Volvos egna märkesverkstäder).
Vid service hos oss förlänger du dessutom kostnadsfritt Volvos  
assistanstjänst med ett år i taget till dess att bilen blir 6 år.

Sänkta priser på byte av bromsklossar i samband med service.
Fram 1.295:- / bak 1.195:-
Gäller  följande bilmodeller
• S60    upp till årsmodell  09 
• V70    upp till årsmodell 08
• S80    upp till årsmodell 06

Boka gärna din service via våran 
hemsida. Vid ankomst glöm ej lägga fram 
serviceboken väl synlig i bilen och ta fram  nyckeln till låsmuttrarna om 
sådana är monterade på fälgarna.  

Välkomna /Niclas med personal

DÄCKBYTARKVÄLLAR
mer info hittar du på vår hemsida 

www.hardesjobil.se


