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Emmy Wessberg och Joy 
Wasserman.

Kanonhopp i 
ponny-SM
BOHUS. Emmy Wess-
berg och Joy Wasser-
man, är tjejerna bakom 
Ale-Jennylunds ridklubbs 
senaste framgång.

Båda tjejerna tog sig till A-final i 
ponny-SM som avgjordes i Ströms-
holm. Emmy slutade på 17:e plats 
i kategori B och Joy på 13:e plats i 
kategori C. I hästtokiga Sverige är 
det en mycket stark prestation.

Läs sid 35

Välkommen till PwC 
Tillsammans förverkligar vi dina visioner 
Bokföring – Rådgivning – Revision 
Älvängen 0303-74 80 55, www.pwc.com/se

Skott och fyrverkerirädsla
En föreläsning om hur man 
förebygger och behandlar

Torsdag 2/12 
18.30-20.30
Ledetvägen 3, Alafors

Anmäla till info@aleveterinaren.se eller ring. Kostnad 100 kr

Ledetvägen 3, 449 51 Alafors • Tel 0303-74 26 80

FÖRE-
LÄSNING

2/12

1 DECEMBER 

SKALL 
VINTERDÄCKEN 
VARA PÅ!

HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 
ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

www.meca.se

Ale Torg 0303-973 01

Vardagar 10-19 Lördagar 10-15 
Söndagar 11-15

KANONERBJUDANDE

Ord pris 1000:-

Gäller så långt lagret räcker
Kan ej kombineras med andra avtal eller rabatter.

Älvängens

Söndag 5 december
klockan 12-16

Missa inte!

�I vår nya kyl:

/stÖppet 9-20 alla dagar!
Lödöse 0520-66 00 10

ICA´s färdig-
skurna sallad

Gäller mot kupong, t o m 28 november
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Glögg, pepparkakor, 
choklad, med mera

VÄLKOMNA!

Nu är butiken fylld 
med godsaker till 
1:a advent!

Aleboxare i stadskamp

Martia Karim från Surte och Alexander Berndts-
son från Skepplanda fick båda den stora äran att 
delta i stadskampen mellan Göteborg och Stock-
holm i helgen. Tävlingen avgjordes i huvudstaden 
och det var dessvärre stockholmarna som vann 
med 7-3 i matcher. En av Göteborgs vinster var 
det emellertid just Martia Karim som tog. Alex-
ander förlorande sin match med minssta möjli-
ga marginal, då domarna var oeniga. I februari 
väntar returmöte i Göteborg. När Alexander och 
Martia inte boxar i Göteborgs stadslag represen-
terar de Ale Boxningsklubb som har sin verk-
samhet i Bohus.



Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Vi springer in i advent, 
luciatonerna blir 
allt tydligare, lusse-

bullen har smugit fram och 
tomten har börjat snida i 
verkstaden. Nu stundar åter-
igen en hektisk tid av mark-
nader, advents- och lussefi-
rande innan vi pustar ut och 
sätter oss framför julskin-
kan. Hör och häpna, efter 
den här tidningen återstår 
bara fem nummer av Aleku-
riren innan 2010 ska sum-
meras. Redan nu står det 
klart att det blir ett av de 
mest politiskt intressan-
ta åren att analysera. Lilla 
Edet som länge har varit ett 
starkt centernäste fick efter 
valet en ny majoritet bestå-
ende av Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet och Folkpar-
tiet – bara den kombinatio-
nen är ju spännande att fun-
dera kring. 

Politisk revolution
I Ale blev det också något av 
en politisk revolution, då de 
traditionella och borgerliga 
partierna för andra gången 
i kommunens historia tog 
över rodret i samarbete med 
Aledemokraterna. Senast det 
begav sig var 1991 och varade 
bara i tre år. Den här gången 
är den en ganska ung och re-
lativt oprövad moderat led-
ning som håller i taktpinnen. 
Att sitta vid sidan av och bara 
betrakta händelserna är som 
att uppleva ett mindre skåde-
spel – en del saker är ovän-
tade och chockerande, andra 
löjligt väntade.

När de rödgröna i veckan 
presenterar sin skuggbud-
get för 2011 har de plöts-
ligt ändrat uppfattning om 
skattesatsen. Nu ska den kri-
tiserade höjningen med 30 
öre bort. Istället är det den 
borgerliga alliansen som nu 
vill behålla skatteintäkter-
na. Motivationen som So-
cialdemokraterna, Vänster-
partiet och Miljöpartiet ti-
digare vidhöll var behovet 
av arbetsmarknadsåtgär-
der. Dessa minskas i de röd-
grönas förslag till hälften, 
medan alliansen som tidiga-
re "glömt bort" arbetsmark-
nadspolitiken vill satsa ytter-
ligare en miljon i åtgärder. 
Det är uppenbart en viss 
skillnad på att sitta i majo-
ritet. Ansvaret blir ett annat 
och du ser ständigt behov 
av satsningar. Dessutom 
är det helt uppenbart 
att skattesänkningar är 
lättare att erbjuda i op-
position än vid makten.

Detaljer senare
Detaljerna i blockens 
strategiska planer 
för 2011 offentlig-
görs först den här 
veckan och åter-
ges självfallet i 
nästa veckas tid-
ning. Det står 
dock klart att 
skolan blir den 
stora vinnaren. 
På den punk-
ten råder total 
politisk enig-
het. Det gör det 

dock inte kring två stora pla-
nerade investeringar. Ett nytt 
kommunhus i Nödinge finns 
inte med i alliansens plan, inte 
heller pengar till något rese-
centrum i Älvängen. Kring 
det sistnämnda är nog inte 
allt klart, men den nya po-
litiska ledningen har många 
frågor kring projektet och 
menar att "står det mellan pe-
dagoger i skolan och en ny biosa-
long för Folkets Hus så är valet 
enkelt".Vad som egentligen 
hände med resescentrumet 
som Västtrafik inlednings-
vis presenterade som ett mer 
eller mindre skrytbygge och 
som nu verkar sluta med en 
vänthall får vi nog anledning 
att återkomma till.

Resecentrum blir vänthall

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644
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Ansvarig utgivare
perra@alekuriren.se

Per-Anders Klöversjö

Verksamheten 
är miljödiplomerad

Per-Anders Klöversjö
Chefredaktör
0303-33 37 36
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

Kent Hylander
VD/Marknadsansvarig
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

Björn Amneskog
Grafisk formgivare
0303-33 37 32
bjorn@alekuriren.se

Sofia Hagström
Grafisk formgivare
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

Allan Larson
Frilans
0705-34 66 05
info@alekuriren.se

Jonas Andersson
Redaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

Johanna Roos
Frilans
0303-33 37 34
johanna@alekuriren.se

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

Adam Eriksson
Webb-tv
0303-33 37 31
adam@alekuriren.se

Susanne Eriksson
Grafisk formgivare
0303-74 99 40
susanne@alekuriren.se

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 

747 ex, 45 000 läsare. Storupplaga i 

hela Lilla Edet kommun, sista veckan 

varje månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnytt-

jas utan skriftligt medgivande. För fel 

i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller 

ett nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande 

är förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att 

avböja annons och insändare med 

kränkande innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

Medlemmarna i Ale Golfklubb kallas härmed till

illÅRSMÖTE
torsdagen den 16 dec 2010 
kl 18.30 i Medborgarhuset, 

Alafors biosalongen
OBS! Komplett material finns att 
hämta på kansliet eller på vår 
webbsida: www.alegk.com  
fr.o.m. 14 dagar före mötet.

Julklappstips
till nära och kära!

Hagmans Konditori 5/3 2011
Lorensbergsteatern, Göteborg.Buss-
resa, biljett och teaterbuffé.....995:-

Ullared Julshopping 9/12..200:-

Lilla Edets Buss

3-5 december 

kommer Albert Voorn 

tillbaka till oss igen! 

Publikplatser fi nns 

kvar! Hjärtligt 

välkomna!

Vard 12-18, Lörd 10-14 
Starrkärr 103 Älvängen • 0303-742830

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15
Tel 0521-103 37 • www.tygladan.se

TYGLADAN
������������

GARDINSTÄNGER 99:-
JUL I LADAN 
– inredning, metervara  

& färdigsytt

Lapptekniks-
tyger60:-/m

Välkomna till

Grötfest
i Starrkärrs 
Bygdegård
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Onsdag 8 dec kl. 18

Varmt välkomna!
Starrkärrs Centerkvinnor

Julgranar, granris, 
kransar, julkärvar

Säljes utanför 
ICA Supermarket 

i Älvängen
Fr.o.m 26 nov
Tel. 0706-75 10 51

har öppnat igen i Lödöse

0520-66 00 41 • 0521-22 00 14
Rättaregårdsvägen 22, Lödöse

Fredag 10-18 • Lörd 10-14

�

HJ´ S 
Medicinsk fotvårdsklinik

1 feb öppnar vi i 
Nödinge Vårdcentral

Öppningserbjudande: boka tid 
innan 31 januari så får du en 
medicinsk fotvårdsbehandling 
för 250 kr ord pris 390kr 
Nödinge Vårdcentral 
Klockarevägen 16 
Boka tid: 0702-88 99 17

Heli Jutila -Diplomerad medicinsk 
fotvårdsterapeut kundförsäkring

NU SLÅR VI UPP 
STALLDÖRRARNA! 
För knatteridning 3-9 år 
Kom och prova på i vårt ridhus 
Sön den 28 nov kl 12-14
Välkommen till 

Ale Gård 
Skepplanda
Tel Annica:

0706-22 02 55 
www.alegard.se
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2 st ej uthämtade vinster: 
Närvarolotteriet Serie B 41 

Blåvita Lotter Serie K 48 

Ring för Avhämtning 0303-74 83 58 

Starrkärrs 
Röda Korskrets
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Ale arbetarekommun
MEDLEMSMÖTE

Onsdagen den 1 dec kl 19.30
Älvsalen Folkets hus, Nol

Tema: Val till nämnder och styrelser

VÄLKOMNA
Styrelsen

SÄKRA RIDVÄGAR I ALE!
Allmänt möte i Medborgarhuset, Alafors

onsdagen den 24 november kl 19.00

Alla häst-entusiaster 
hälsas välkomna till en 

informationskväll. 
Vi bjuder på kaffe/te & bulle
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Att svinga klubban i kom-
munernas högsta beslutan-
de organ är mycket förknip-
pat med prestige – ett upp-
drag för politiska föredö-
men  brukar det heta. Förra 
måndagen valdes folkpartis

000 kronor och vid årsskiftet 
hoppas jag vara skuldfri, säger 
Klas Nordh och tillägger:

– Det är mänskligt att 
någon gång hamna i skuld-
fällan, men det viktigaste då 
är att man gör allt för att ta

allt utagerat vid årsskiftet. 
Jag tycker det är viktigast att 
se till vilken ambition som 
finns och den är uppenbarli-
gen att göra rätt för sig. Det 
är nummer ett för mig.

...men skulderna glömde 
han berätta om
SKÖNNINGARED. Kommunfullmäktiges nyvalde 
ordförande, Klas Nordh, har skulder hos krono-
fogden.

Det kände inte nomineringskommittén till.
– Det kunde ha påverkat beslutet, men att ha 

skulder i sig är inget unikt utan det är snarare 
sättet man hanterar dem på som är viktigt, säger 
Kommunstyrelsens ordförande, Mikael Berglund 
(M).

Mikael Berglund (M).

"Alla kände till konkursen"
ALE. Trots att första ordinarie full-
mäktigesammanträdet fortfarande 
inte har ägt rum blåser det redan 
runt nyvalde ordföranden Klas Nordh 
(FP).

Skulder hos Kronofogden och en 
stämning på 100 000 kronor från en 
tidigare revisor var uppgifter som 
nomineringskommittén aldrig del-
gavs.

– Mina partikamrater har känt till 
min situation, men just vid utnäm-
ningen lyfte jag inte min ekonomiska 
status, säger Klas Nordh.

Utnämningen av Klas Nordh till kommun-
fullmäktiges ordförande kunde ha fått en 
bättre start. Göteborgs-Postens avslöjande 
av en ekonomisk baksida som är allt annat än 
ren från plumpar blir särskilt laddad när det 
rör ett förtroendeuppdrag på hög nivå. Den 
uppfattningen har däremot inte Klas Nordh.

– Jag tycker inte att det hänger ihop med 
mina politiska förtroendeuppdrag. Jag har 
kämpat för att försöka rädda ett företag som 
jag jobbat i sedan 1989. Tyvärr lyckades jag 
inte, men jag har inte begått något brott, säger 
han.

Arkitektfirman Mazir AB har begärts i kon-
kurs och en förhandling är inledd. Då hände 
något som Klas Nordh tycker är mycket märk-
ligt.

– Bolagets revisor skickade en stämning till 
mig personligen. Alla som har krav på bola-
get ska självklart ställa dessa till konkursbo-

et. Tingsrätten kommer under processen att 
fatta beslut om huruvida jag är betalningsan-
svarig eller ej. Skulle jag privat betala revi-
sorn riskerar jag frångå den prioriteringsord-
ning som gäller vid konkurser. Det kan finnas 
andra fordringar i konkursboet som Tingsrät-
ten anser har högre prioritet, då kan jag ogärna 
ha gjort andra prioriteringar vid sidan om. Re-
visorn får gå samma väg som alla andra och 
skicka räkningarna till rätt adress. Jag kommer 
att besvara stämningen precis på det sättet, 
säger Klas Nordh.

Trots den uppkomna situationen känner 
han förtroende att fortsätta som kommun-
fullmäktiges ordförande i Ale.

Vacklar
– Mina närmaste har dunkat mig i ryggen,  
även politiska motståndare, det är bara några 
få i alliansens ledning som vacklar. De är rädda 
att det här skadar alliansens rykte och det för-
står jag inte. Det är heller inte sant att upp-
gifterna har undanhållits någon. Min konkurs 
kände alla till, men vi gick inte in i detalj när 
det gäller min ekonomiska situation. Alla vet 
att jag har det kämpigt, så det känns tråkigt 
att det framställs som att jag har hemlighål-
lit information.

Han upplever medias "jakt" som oseriös.
– Men det får jag leva med. Problemet är 

att hittar de minsta grej kan de alltid vinkla 
det på ett sätt som skadar mig och det verkar 
vara deras främsta ambition just nu.

Det är uppenbart att förtroendet för Klas 
Nordh har skadats. Moderaternas ledande 
man, Mikael Berglund, är tydlig.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Kommunfullmäktiges ordförande, 
Klas Nordh (FP) i blåsväder

Nordisk Rörmärkning startade 1984 och är i grunden ett familjeföretag. Verksamheten utgår från 
Älvängen och består främst av rörmärkning till industri och VVS-grossister. Gravering av skyltar och ventil-
brickor i laminerad plast, aluminium, mässing och rostfritt har också blivit en stor gren. Företaget erbjuder 
också tryckning av packtejp och avspärringsband med egen logotype. I våras investerade bolaget i två 
moderna UV-printers som ytterligare breddar våra möjligheter att tillverka skyltar i många olika material. 

Verksamheten utvecklas ständigt och därför söker....

ORDERMOTTAGARE/ADMINISTRATÖR
80-100%

SKYLT- OCH DEKALTILLVERKARE
100%

Som ordermottagare och administratör på företaget ansvarar du för att ge våra 
kunder en god service. Du tar emot och bokar in ordrar, gör utskick, sköter vår 
kund- och leverantörsreskontra samt deltar i planeringen av marknadsföringen.
Vi tror att du är:
• Noggrann och självgående
• Goda kunskaper i engelska
• Van vid datorer med betoning på officepaketet
• Socialt kompetent
• Tidigare erfarenhet av administration och ekonomi är ett plus

I våra nya UV-printers erbjuder vi marknaden en flexibel och mångsidig skylt- 
och dekaltillverkning. Vi söker en ansvarsfull person som får i uppdrag att sköta 
allt från original till produktion. Vår skylttillverkning sker främst i plast, alumi-
nium och rostfritt.

Vi tror att du har goda kunskaper i Illustrator och Photoshop, är händig, själv-
gående och servcemedveten. Eftersom tjänsten rör modern produktionsteknik 
tror vi att sökande kan vara från 20 år.

Vi söker också en

Ansökan till båda tjänsterna ska vara oss tillhanda senast 
10 december. Mejla till christian.k@nordisk-rormarkning.se

www.rormarkning.se

Se vår introduktionsfilm på www.rormarkning.se

Faksimil vecka 45, 2010.

– Vi har en pågående diskussion med Klas 
Nordh, men innan den är avslutad vill jag inte 
kommentera ärendet. Jag förstår att ni frågar 
och jag återkommer gärna när det finns något 
att säga.
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Yrkes
utbild
ningar
Sök senast 12 december

Kungörelse          
Till miljö- och byggnämnden har inkommit 
ansökan om förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus samt garage på fastigheten 
Ölanda 5:7, Älvängen. 
Handlingarna finns tillgängliga på miljö- och 
byggförvaltningen, kommunhuset i Alafors. 
De som anser sig berörda bereds tillfälle att 
lämna in synpunkter. 
Eventuella synpunkter skall vara inlämnade 
senast 2010-12-15. 

Miljö- och byggförvaltningen, Ale kommun, 
449 80 Alafors

Miljö- och byggnämnden

Vi vill kommentera le-
daren vecka 45 om 
hur Arbetsförmed-

lingen beviljar starta eget 
bidrag och att vi medvetet 
skulle sätta arbetslösa i en 
värre situation än vad de var 
ifrån början med att bevil-
ja denna insats. Jag kan ga-
rantera att vi gör varken det 
ena eller det andra. Arbets-
förmedlingen beviljar inte 
några starta eget eller andra 
bidrag överhuvudtaget ”hur 
som helst” Vad gäller starta 
eget använder vi oss av upp-
handlade konsulter som har 
uppdraget att syna varje en-
skild affärsidé för att sen 
föreslå huruvida det från 
deras sida bedömer affärsi-
dén som ekonomiskt gång-
bar, de tar också hänsyn till 
den tilltänkta geografiska 
nyetableringen inom samma 
bransch. 

Arbetsförmedlingen kan 
givetvis inte ta ansvar för 
vad som sker efter det att 
affärsidén och bidraget gått 
igenom, vilket var ett faktum 
i de aktuella exemplen. Om 
någon utan vår inblandning 
väljer att bli egen företagare 
och pröva lyckan genom 
eget företagande kan vi bara 
önska lycka till och hoppas 
att de inte blir våra kunder. 
Till saken hör att just stöd 
till start av näringsverksam-
het är en av de bästa insat-
ser/program som Arbetsför-
medlingen kan fatta beslut 
om, vilket kan bekräftas i en 
ny enkätundersökning gjord 

alldeles nyligen där 70,8% 
av de tillfrågade har kvar 
sitt företag. Dessutom har 
23,9% anställda i sitt före-
tag. Hela 80,7 % har sin för-
sörjning helt och hållet eller 
till viss del från företaget.

Vad gäller starta eget kurs 
så stämmer det att det inte 
är ett absolut krav, särskilt 
om det bedöms obehöv-
ligt, vilket det kan vara av 
flera skäl. Om den aktuella 
konsulten tillsammans med 
Arbetsförmedlingen gör en 
kvalificerad bedömning att 
den arbetssökande redan har 
den samlade kompetensen 
utan en starta eget kurs så 
tvingar vi inte på vederbö-
rande en sådan.

Arbetsförmedlingen stäl-
ler höga krav på de som 
startar eget och tar stort 
ansvar för detta. Vi kräver 
att det finns en komplett 
Affärsplan med en resultat- 
och balansbudget som visar 
att verksamheten bedöms 
kunna få en tillfredställande 
lönsamhet och ge en varak-
tig sysselsättning. Samtliga 
blivande företagare erbjuds 
en starta-eget utbildning. 
En del personer som tackar 
nej till detta måste då när 
Affärsidébedömningen görs 
och vid samtal visa att de 
har de kunskaper och den 
kompetens som krävs för att 
bli egna företagare. De som 
startar får också med sig en 
personlig mentor de första 
sex månaderna som följer 
företaget under startperio-

den, bidrar med goda råd 
och annat som kan behövas.

Eftersom Arbetsförmed-
lingen har dessa höga krav 
för att kunna bevilja stöd vid 
start av näringsverksamhet 
så uppfattas vi ibland som 
krävande och besvärliga 
av en del som tänker starta 
eget.  Vi har hjälpt till att 
starta cirka 50 företag det 
senaste året och endast två 
av dessa har upphört. Inte i 
något fall har dessa företag 
som vi varit med och startat 
bidragit till resulterat att 
någon har hamnat i skuldfäl-
lan som den ansvarige utgi-
varen ”har en känsla av” .

Arbetsförmedlingen 
tar ett stort ansvar i Ale 
Kommun genom att se till 
att företagen får bra arbets-
kraft när de har behov av 
detta. Vi hjälper många 
personer att få nya arbeten 
och vi hjälper till att starta 
många nya företag i Ale som 
i sin tur bidrar till ett bra 
näringsliv och fler arbetstill-
fällen.

Arbetförmedlingen i 
Ale-Lilla Edet

Fredrik Skoglund
Bernt Källgren

Arbetsförmedlingen tar ansvar
Kommentarer till ledare och artiklar ”Godiskriget” vecka 45:

Fräsningen gjor-
des för att det sista 
lagret asfalt ska 

kunna läggas. Tyvärr har 
inte temperaturen varit 
gynnsam den senaste 
tiden och därför har en-
treprenören avvaktat med 
att utföra arbetet för att 
slippa använda den mer 
kostsamma metoden med 
uppvärmning som krävs 
för asfaltering vid tempe-
raturer under fem grader. 
När detta nummer av Ale-
kuriren kommit ut räknar 
vi dock med att huvud-
parten av arbetet ska vara 
klart. 

Sara Oscarson 
informationsansvarig BanaVäg 

i Väst

Fråga till BanaVäg i Väst:

När ska urfräsningarna 
återasfalteras?
En stilla undran över 

BanaVäg i Västs in-
itiativ att göra ut-

fräsningar i gatorna i Nol. 
Förmodligen finns det 
en anledning till detta 
arbete. Det har nu gått ca 
tre veckor sedan arbetena 
började. Tycker att det är 

synnerligen dålig timing. 
Det har ju uppstått ca tre 
centimeter höga kanter i 
asfalten, i andra fall upp 
till kanske fyra cm. Våra 
bilar tar ju stryk av dessa 
hårda stötar som uppstår 
när man kör över dessa 
kanter. Min fråga är såle-
des: När ska dessa urfräs-
ningar återasfalteras? Eller 
ska det göras någon annan 
åtgärd med dessa?

Tacksam för svar!
Tommy Hagström, Nol

Svar från Bana-
Väg i Väst: Kungörelse          

Till miljö- och byggnämnden har inkommit 
ansökan om bygglov för vägnära 
bullerskärmar på fastigheterna Kattleberg 
1:7, 14:1 och Grönnäs 4:8 samt Krokstorp 
2:17, 2:14, 2:18, 1:14, Svenstorp 1:15, 
Skönningared 4:5 och Högstorp 1:2 från 
Trafikverket.
Handlingarna finns tillgängliga på miljö- och 
byggförvaltningen, kommunhuset i Alafors. 
De som anser sig berörda bereds tillfälle att 
lämna in synpunkter. 
Eventuella synpunkter skall vara inlämnade 
senast 2010-12-15. 

Miljö- och byggförvaltningen, Ale kommun, 
449 80 Alafors

Miljö- och byggnämnden
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Joakim Olausson.

Supertalang 
som jagas
Joakim Olausson spås en 
lysande framtid som fot-
bollsspelare och rankas 
som en av ÖIS största ta-
langer genom alla tider. 

Nu står de europeiska stor-
klubbarna på kö för att få 
se Joakim i träning.
Joakim Olausson, 15, lämnade Nol IK 
för spel i ÖIS för två år sedan. Det har 
blivit succé och frågan är inte om utan 
när han blir proffs.         Läs sid 19

GODISKRIGET!

Faksimil Alekuriren vecka 45.

 PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN, ALE KOMMUN, TELEFON 0303 33 00 00                              

November

DU HITTAR FLER NYHETER OCH EVENEMANG PÅ ALE.SE

EVENEMANG

Ta tag i din framtid! Plugga 
på Ale vuxenutbildning
Välkommen till Ale vuxenutbildning. 
Du hittar vårt kursutbud på ale.se/
komvux. Obs, förlängd ansökningstid. 
Sista dag den 9 jan. Terminstid 24 jan–10 
juni.

Gatuarbeten på Vitklöver-
gatan i Nödinge
Under v 48 kommer vi påbörja arbetet 
med att bygga en ny upphöjd passage 
på Vitklövergatan. Arbetet kommer att 
pågå fram till jul. Den nya passagen kom-
mer att byggas i kurvan vid medborgarkon-
toret mellan Ale torg och Ale gymnasium. 

I samband med detta arbete kommer 
även avsmalningen på Vitklövergatan mel-
lan Ale gymnasium och Alebyggens område 
vid Södra Klöverstigen göras i ordning och 
asfalteras. 

Dessa arbeten kommer att påverka 
framkomligheten i området framför allt för 
motorfordon, men även för fotgängare och 
cyklister.  Vi hoppas att ni har överseende 
med detta och ber er vara försiktiga när ni 
rör er i området.

För mer info, ring Jesper Gustafsson, 
gatuingenjör, tfn 0303 37 13 01 eller se ale.
se, trafik och infrastruktur.

Nytt återvinningskort
Hushållen i Ale kommun får i dagarna 
ett nytt återvinningskort som gäller 
på återvinningscentralen Sörmossen. 

Sådant som du i vanliga fall lämnar till 
återvinning på din lokala återvinningsta-
tion, till exempel förpackningar och 
tidningspapper, kan du alltid lämna gratis. 
Avfall som trädgårdsavfall och byggsopor 
kan du lämna 10 gånger per år. 

De gamla röda korten gäller parallellt 
med de nya tills systemet tas i drift i decem-
ber. Mer info finns på ale.se/bygga, bo och 
miljö.

Tyck till om nya ale.se
Ale kommun har lanserat en ny webb-
plats. Vi är intresserade av att veta vad 
du tycker! Delta i ett användartest, kom 
och testa vår webbplats på medborgarkon-
toret i Nödinge. Maila om du är intresserad 
av att vara med så bestämmer vi en tid. 
Varje person som deltar får två biobiljetter. 
Obs, du ska inte vara anställd i kommunen. 
Anmäl ditt intresse till frida.rydeling@ale.se.

Kungörelse 
Utställning av detaljplan för indu-
striverksamhet inom Nol 18:73, Ale 
kommun, Västra Götalands län. Den 11 
nov 2011 beslutade miljö- och byggnämn-
den att genomföra utställning över förslaget 
i enlighet med PBL 5 kap 23§. Planområdet 
ligger i Nödinge vid Rödjans väg och omfat-
tar cirka 4,5 ha. Den västra delen av planom-
rådet är ianspråktaget för industriverksam-
het av företaget Alelion. Gällande detaljplan 
(Rödjans väg) vann laga kraft 1990-12-28. 

Syftet är att pröva möjligheten till en 
högre utnyttjandegrad (som byggrätt) 
för verksamheter inom Nol 18:73 än den 
utnyttjandegrad som föreskrivs enligt nu 
gällande detaljplan. Detta innebär att bygg-
rätten ändras från en tredjedel till hälften av 
fastighetens yta. 

I övrigt bekräftas endast nu gällande 
plan som innebär industriverksamhet; små-
industri, handel, hantverk och kontor. 

Detaljplanen finns utställd för gransk-
ning under tiden 22 nov till 20 dec 2010 på
medborgarkontoret i Nödinge, kommunhu-
set i Alafors samt på ale.se. Upplysningar om 
planen lämnas av handläggare Bo Harlén, 
tfn 031 50 71 20. Synpunkter skickas 
skriftligt till Miljö- och byggnämnden, 
Ale kommun, 449 80 Alafors, senast 20 
dec 2010. 

Endast skriftliga synpunkter ligger till 
grund för rätten att överklaga efter det att 
detaljplanen antagits. Synpunkterna ska 
ha en tydlig namnunderskrift, adress och, i 
förekommande fall, fastighetsförteckning. 

Julkonsert med Cyndee Peters
En av Sveriges mest folkkära artister gästar Ale kommun tillsammans med 
pianist Daniel Stenbaek. Vi kan förvänta oss sånger från hjärtat med mycket 
sväng. Medverkan av musikelever från Ale kulturskola och Ale gymnasium. Utdelning av Ale 
kommuns kulturstipendium och stipendiet Vakenledare 2010. Sön 5 dec kl 19.00, Teatern Ale 
gymnasium, Nödinge, pris 150 kr. Biljetter säljs från och med 12 nov på biblioteket i Nödinge. 
Arr: Ale kommun Kulturverket, Ale gymnasium, Teaterföreningen i Ale, ABF.

Lunchkonsert, gymnasiet
LUNCHKONSERT MED MUSIKELEVER på 
Ale gymnasium. Mån 29 nov kl 13.30, Röda 
scen, Ale gymnasium.

Mötesplats Ungdom
VI vänder oss till ungdomar mellan 12–20 
år. Vi har öppet varje onsdag och lördag kl 
17.00–21.00 . Vi finns på Ale gymnasium i 
Nödinge.
Ons 24 nov på Ale gymnasium

kl 17.00–18.00 med bubbel och mingel. 
Fotografer och utställare: Jimmy Hägerlo 
och Christoffer Schaller.

-
dance, replokaler,

liveljudscirkel och graffitikurs.

 Lör 27 nov på Ale gymnasium
-

kväll med bland annat Fifa, Wii, Buzz, säll-
skapsspel, karaoke, Nintendo 64, tipsrunda 
och musikquiz. På scen: Hjälte – elektromu-

Julkväll på Surte bibliotek 
LÅNA JULBÖCKER FRÅN VÅRT JULBORD. 
Julklappsförsäljning. Lyssna på en julberät-
telse kl 17.30. Vi bjuder på glögg och pep-
parkakor. Tis 30 nov kl 14.00–19.00. 

Jag är här nu!
TRE PRINSESSOR, TRE TANTER och tre 
kompisar pratar om vänskap, känslor och 
relationer. De blandar poprefränger med 
världsmusik, sväng med snack och humor. 
De frågar sig hur man egentligen förstår sig 
på känslor och självkänslan – känslan man 
har ihop med sig själv och som aldrig kan 
ersättas av andras hyllningar. Lör 11 dec kl 
15.00, medborgarhuset Alafors. Pris 60 kr. 
Arr: Ale kommun kulturverket i samarbete 
med Folkets hus och parker.

Luciafirande, Ale gymnasium
LUCIAKONSERT PÅ ALE GYMNASIUM med 
musikelever. I café Magnifiket. Mån 13 dec 
kl 08.45–09.30. 

Julkonsert i Nödinge kyrka
KOM TILL ALE GYMNASIUMS årliga julkon-
sert Nödinge kyrka. Tor 16 dec kl 20.00.

Fotoutställning i Skepplanda 
ETT URVAL AV Helfrid von Schéeles Kilan-
dabilder från tiden kring sekelskiftet 1900. 
Visas till och med januari på Skepplanda 
bibliotek.

Ung företagsamhet, mässa på 
Ale gymnasium
16 DEC KL 11.30–14.00 visar gymnasiefö-
retagen upp sig och sina produkter. Kom 
och mingla, ta del av deras erbjudanden 
och spännande affärsidéer.

Tjejerna bakom företaget Sportfashion: 
Madeleine Pahlm, Caroline Bengtsson, 
Lina Herlogsson
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ALE. En enligt de rödgröna 
kraftigt förbättrad skatte-
prognos har fått dem att 
tänka om.

Nu föreslår de en skatte-
sänkning om 30 öre.

Det skulle innebära en till-
bakagång till 22 kronor, det 
vill säga samma nivå som 
innan höjningen 2008, men 
alliansmajoriteten vill vänta.

Socialdemokraterna, Vänsterpar-
tiet och Miljöpartiet offentliggjor-
de i fredags att de i sitt budgetförslag 
för 2011 föreslår en skattesänkning.

– Vi har noga gått igenom och 
tittat på möjligheterna att återstäl-
la skattesatsen. Det var en tillfällig 
höjning som vi gjorde 2009 för att 
skapa utrymme för sysselsättnings-
skapande åtgärder i en svår tid. Nu 
ser vi att effekten av vår politik har 
sänkt arbetslösheten och behovet av 
åtgärder har minskat, säger kommu-
nalråd Jarl Karlsson (S).

Han beklagar att det positi-
va beskedet om en skattesänkning 
inte kunde presenteras före valet, 
då hade kanske utgången blivit en 
annan.

– Det hade varit väldigt bra om 
vi hade kunnat göra det, men det 
är först den senaste prognosen som 
visar att det verkligen finns ett ut-
rymme för både satsningar och skat-
tesänkning, menar Karlsson.

Imorgon (läs tisdag) kommer 
båda blocken att lägga fram sina 
budgetförslag för 2011. Den nya 
moderatledda majoriteten kommer 
däremot inte att presentera någon 
skattesänkning och kommunstyrel-

sens ordförande Mikael Berglund 
(M) skrattar till när han hör de röd-
grönas förslag.

– De har ju varit helt främmande 
för att diskutera det tidigare, men 
det är en viss skillnad att sitta i op-
position. Det låter som att de mer 
ägnar sig åt populism. Vi i majori-
teten känner dock krav från alebor-
na att nu börja leverera kvalité för 
skattepengarna. Nummer ett för oss 
är att renovera de kommunala verk-
samheter som har tagit skada under 
de rödgrönas ledning, däribland är 
skolan hårdast drabbad. Vi ska åter-
ställa kvalitén och när detta är gjort 
hoppas vi kunna sänka skatten också, 
säger Mikael Berglund och tillägger:

– Det låter kanske konstigt att en 
moderat säger så, men faktum är att 
vi har väldigt mycket att ta tag i och 
då kan vi inte börja med att sänka 
skatten. Vi kommer att behöva varje 
krona. 2011 är dessutom ett tufft år 
sett till skatteprognoserna.

Just på den punkten, vilka skat-
temedel som Ale kommun har att 
tillgå verkar blocken inte vara över-
ens. Jarl Karlsson pratar om ett sta-
bilt skatteunderlag med ökade stats-
bidrag, medan Mikael Berglund 
talar om ett år med begränsade re-
surser. Helene Ramert, ekonomi-
chef i Ale, har sin bild klar.

– Just under 2011 får vi enligt 
prognosen en svagare tillväxt, men 
vi gör ett oerhört bra resultat i år. 
Statens tillfälliga konjunkturstöd 
som 2010 uppgick till 26,8 mil-
joner kronor försvinner nästa år. 
Sedan har vi en allmän uppbroms-
ning. Konjunkturnedgången slår 
mot kommunerna med två års ef-

tersläpning. Det är nu vi ser att skat-
teintäkterna inte ökar i samma takt 
som tidigare. Det gör att vi i stort 
sett har samma intäkter 2011 som 
under 2010, säger hon.

I klartext får Ale kommun knappt 
13 miljoner mer i plånboken nästa 
år. 

– Det är en väldigt liten föränd-
ring jämfört med alla kostnadsök-
ningar, främst löner, som vi har att 
reglera, säger Helene Ramert och 
tillägger:

– Vi har kunnat amortera bra de 
senaste åren, vilket gör att vi har låga 
finanskostnader. Det är en fördel 
när kommunen nu beräknas expan-
dera de kommande åren och inves-
teringsbehovet ökar. 

Förhandsinformation om de 
rödgrönas budget berättar att årets 
anslag för arbetsmarknadsåtgärder 
sänks till hälften.

– Vi ser en ljusning på arbets-
marknaden och bedömer inte att 
vi behöver göra lika stora insatser 
under 2011. Vi vill bland annat fort-
sätta med vårt internationella pro-
jekt YUP, våra engelska kontakter 
har gjort ett strålande jobb, och vi 
har dessutom ett skogslag som fung-
erar väldigt bra. 

Enligt Jarl Karlsson finns det nu 
utrymme att både höja kvalitén i 
skolan och sänka skatten.

Till skillnad mot tidigare är de 
rödgrönas förslag numera bara en 
skuggbudget. Det är alliansen som 
stakar ut kursen.

De rödgröna vill sänka skatten 2011

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Utspel. Kommunalråd Jarl Karlsson (S) berättade redan i fredags att de 
rödgröna föreslår en skattesänkning med 30 öre i budgeten för 2011. Det 
är något som alliansen tidigare har krävt...

...men nu är kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund (M) inte lika 
intresserad. Han menar att skattesatsen kommer att regleras, men allt 
måste göras i rätt ordning. "Först ska vi renovera de kommunala verk-
samhetrna och få en skola värd namnet".

För mer information
 www.alvangenshudochfriskvard.se

Skäm bort någon du tycker om
...varför inte dig själv

SPA-behandling
Julklassikern!

�������������������
�����������������������������
���
	�����������������������������
�������������������
������������������������� 120 min.

Madonna-
behandling
Oxygenmaskinen från 
Intraceuticals ger en unik 
behandling med omedelbar effekt 
och verkan. 

En revolutionerande 
behandling för:
• Torr & fuktfattig hud

• Ökar hudens förmåga 
   att binda fukt

• Reducerar fina linjer

• Uppstramande

• Reducerar rodnad (erytem)

Ord pris 895 kr

         Välkomna till ett härligt 2011 med spännande och sköna behandlingar önskar Anett!

Ord pris 995 kr

795:-

845:-

Klassisk
ansiktsbehandling
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Behandlingspriserna gäller vid köp av presentkort under december månad att utnyttjas under 2011.

Ge bort ett presentkort. Roligt att ge & underbart att få!

75 min.

475:-
Ord pris 525 kr

Tidsbeställning 0303-74 96 85, 0739–74 66 85 • Göteborgsv. 80 Älvängen

NYHET!

Laserbehandlingar
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Vid sitt sammanträde den 28 
oktober avslog regeringen de 
överklaganden som gjorts på 
Trafi kverkets beslut om att 
fastställa arbetsplanerna för 
Älvängen–Alvhem och Norr 
Göta–Edet Rasta (som ingår i 
deletappen Kärra–Torpa). 

– Det här var ett  mycket 
efterlängtat beslut, säger 
Erik Lööv, projektledare för 
Älvängen–Alvhem. 

I och med att arbetsplanerna 
vunnit laga kraft kan bygget 
starta. Och det sker redan i 

december. Peab är kontrak-
terade för att bygga den 4,7 
kilometer långa sträckan mel-
lan Älvängen och Ramstorp. De 
inleder med att röja skog och 
bygga arbetsvägar. 

– Innan mer omfattande 
arbeten startar kommer vi att 
bjuda in närboende till ett infor-
mationsmöte, berättar Erik Lööv. 

Inte bara väg
Lars Preinfalk är projekt ledare 
för deletappen Kärra–Torpa. 
Lars räknar med en byggstart på 

sträckan förbi Lilla Edet efter 
årsskiftet. 

– Anbudsräkning pågår fram 
till 14 december och inför det 
pågår planering för byggstart 
som rivning av fastigheter, 
berättar Lars Preinfalk. 

På sträckan förbi Lilla Edet 
byggs två nya trafi kplatser i nor-
ra och södra delen av Lilla Edet. 
I samband med vägbygget pas-
sar man på att lägga om vatten- 
och avloppsledningar, ett arbete 
som Trafi kverket gör på upp-
drag av Lilla Edets kommun. 

I rapporten konstateras re-
jäla störningar för trafi ken i 
norr gående riktning på efter-
middagarna. På sträckan Lilla 
Bommen–Älvängen märks 
en försening på upp till tjugo 
minuter för september och 
oktober, i jämförelse med au-
gusti. Läs hela rapporten på 
www.banavag.se. 

Innehållet är gallrat och mer 
kundanpassat vilket gör det 
enklare att hitta. Under den 
nya sidan Byggnation blir det 
information om störningar 
som påverkar trafi kanter och 
närboende längs hela sträckan 
Göteborg–Trollhättan. Det är 
det som besökarna efterfrågar 
mest, enligt den kundenkät 
som gjordes under sommaren. 

I december öppnas nya E45 
mellan Nödinge och södra 
Älvängen, nästan ett år före 
ursprunglig tidplan. Det är en 
viktigt milstolpe i utbyggnaden 
av E45. Högsta tillåtna has-
tighet kommer dock ytterligare 
en tid vara 70 km/tim. 

Efter önskemål kommer in-
formationslokalen i Nol att 
vara öppen en timme längre 
torsdagen den 25 november. 
Besökare är välkomna mellan 
klockan 14.00 och 19.00. Sista 
informationstill fället för året 
är torsdagen den 16 december 
klockan 14.00-18.00. 

�Stort intresse för BanaVäg i Väst
Sedan september har över 500 personer fått 
information på studiebesök och informations-
träff ar. Bland studiebesöken kan nämnas en ki-
nesisk delegation med intresse för mätteknik och 
Chalmersstudenter med inriktning på krossmask-
iner. I slutet av november besöker såväl general-
direktören för franska banverket som infrastruk-
turminister Catharina Elmsäter-Svärd projektet. 
Grupper som är intresserade av att komma på 
studiebesök är välkomna att kontakta Mona 
Huovinen, telefon 031-63 51 37, för information.

�Informationsmöte i Älvängen
Den 23 november klockan 18.00–19.30 bjuder 
BanaVäg i Väst in till ett informationsmöte om 
pågående och kommande arbeten i och omkring 
Älvängen centrum. Plats: Folkets hus i Älvängen.

�Filmer på på YouTube
Nu ligger alla BanaVäg i Västs fi lmer på YouTube. 
De senaste tillskottet är en övergripande fi lm om 
projektet och en VR-fi lm om den planerade E45 
mellan Älvängen och Stenröset. Filmerna nås via 
www.youtube.com/banavag. 

Restidsstatistik 
för oktober klar

Varför ledbelysning på E45?
– När vi tar beslut om vilken 
belysning vi ska ha på vägen 
tittar vi på dels hur kraftig 
trafi ken är, men också på vilken 
trafi k som går på vägen. Med 
E45:ans trafi kmängd och med 
tanke på att lokaltrafi k och 
gång- och cykelbana har egna 
vägar att köra på, så har vi 
bedömt att ledbelysning passar 
bra. Att ledbelysning dessutom 
drar mindre energi och är mer 
skonsam för miljön är en viktig 
bonus. 

Kommer det att fi nnas några 
”vanliga” gatulampor?
– Jo, där det är folk i rörelse. 
Till exempel kommer det att 
fi nnas vanlig mittbelysning vid 
reservhållplatserna för bus-
sar vid pendeltågsstationerna. 
Men också vid avfarterna från 
E45. Längs lokalvägen och 
dess gång- och cykelbana kom-
mer det också att fi nns vanliga 
gatulampor.

Blir det inte farligare utan 
gatulampor? 
– Nej, säkerheten ger vi inte 
avkall på. E45 kommer med 
ombyggnaden totalt sett att 
bli säkrare. Att vi har fullgod 
belysning är förstås viktigt 
för säkerheten. Men kanske 
ännu viktigare för att skapa en 
säkrare E45 är att vi nu bygger 
bort farliga korsningar, sätter 
upp mitträcken, samt separerar 
lokaltrafi k och gång- och cykel-
trafi kanter från E45. 

En längre version av texten 
fi nns på www.banavag.se. 

På gång

... Bo 
Björklund
projekteringsansvarig 
om ledbelysningen på 
nya E45 i Ale. 

Hallå där ...

Ansvarig utgivare: Bo Larsson

Projektets webb-
plats nylanseras

Öppet hus
25 november

Foto: Kasper D
udzik

Foto: N
iklas Bernstone

Foto: N
iklas Bernstone

BanaVäg i Väst
Projektaktuellt november 2010   

www.banavag.se
020-40 35 00
info@banavag.se

Äntligen byggstart!
Regeringen avslog överklaganden av arbetsplaner. Det innebär att nya E45 norr 
om Älvängen kan börja byggas innan årsskiftet.  

Norr om Motell 
Göta Älv i Grönnäs 
sänks den nya vägen 
och det blir branta 
berg skärningar. 

Fyrfi ligt 
mellan Nödinge 

och Älvängen 
före jul
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SURTE. Surte Circle 
Tower blir Pyramid-
house.

Initiativtagaren Olle 
Skoglund har tänkt om.

– Det var nödvändigt 
för att klara ekonomin 
och få in rätt antal 
lägenheter.

I dagarna lämnas bygglovs-
handlinarna in för ett av de 
mest omtalade bostadspro-
jekten i Ale kommun. Efter 
några år i träda har Surte 
Circle Tower genomgått en 
renässans. Det runda tornet 
har fått en kvadratisk ut-
formning och toppen har fått 
formen av en pyramid.

– Skälen är flera, inte bara 

ekonomiska. Det är lättare 
rent byggtekniskt och vi kan 
nu med den nya utformning-
en erbjuda samtliga lägenhe-
ter älvutsikt, säger Olle Skog-
lund.

Surte Circle Tower föddes 
som idé hösten 2001. I slutet 
av 2006 kunde konstateras 
att plattan för det annorlun-
da höghuset hade ljutits. Det 
var taktik för att kunna rädda 
räntesubventioner och sti-
mulansbidrag som staten tog 
bort 1 januari 2007. Nu hjälp-
te inte det. Efter första spad-
taget tappade projektet styr-
fart av olika skäl. På senare tid 
när tornet aktualiserades har 
Olle Skoglund och miljö- och 
byggförvaltningen haft olika 
åsikter om bygglovet.

Överens
– Nu är vi överens och jag 
har gjort en del förändring-
ar. Huset kommer att erbjuda 
24 lägenheter och vi har fått 
in nödvändiga 27 parkerings-
platser, helt i enighet med de-
taljplanen. Toppen blir pyra-
midsliknande och rymmer 
två två 3:or om 68 kvm. Det 
blir Ales mest exklusiva och 
unika boende, berättar Olle 
Skoglund.

Att den runda byggformen 
nu försvinner har många för-
delar.

– Mycket kan förprodu-
ceras och levereras i färdi-
ga block. Det gör det lätt-
tare, billigare och snabbare 
rent byggtekniskt, förklarar 
Olle Skoglund.

Pyramidhouse som han 
valt att kalla projektet har 
fått sitt namn efter platsen vid 
Brattåsberget som lika gärna 
kunde kallats "den egyptiska 
klippan".

– Det finns en koppling 
och ett intressant samman-
hang, menar han.

Skoglund hoppas på ett 
bygglov i januari, en säljstart 
i mars-april och spaden i 
marken i augusti nästa år.

– Tio månader senare, i 
juni 2012, ska vi ha första in-
flyttning, lovar samhällsbyg-
garen vars idéer aldrig tycks 
ta slut.

Nu väntar marknaden bara 
på prisuppgiften. 

Pyramidhouse i Surte ägs 
till hälften av Olle Skoglund 
och AF Bygg.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Skiss signerad arkitekt Olle Skoglund.

Surte får Ales första 
"pyramid" 2012 
– Surte Circle Tower får ett nytt utseende

PYRAMIDHOUSE
Planerad byggstart: Augusti 2011
Inflyttning: Juni 2012
Antal lägenheter: 24
Storleksfördelning: 16 st treor 
om 72 kvm, 2 st tvåor 49 kvm, 2 st 
tvåor 43 kvm, 2 st tvåor 39 kvm, 2 
st treor i toppen 68 kvm. Samtliga 
lägenheter får en inglasad balkong.
Projektägare: Olle Skoglund och 
AF Bygg.������������������������������
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Utgångspris 1 750 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boyta 101 kvm, biyta 34 kvm
Tomt 809 kvm
Byggt 1957
Adress: Näckrosvägen 8
Visas lör 27/11 14.00-15.00
Sms:a: FB 5410-2688 till 72456
för beskrivning

Med mycket centralt läge finner
du denna fräscha välvårdade 2-
plansvilla. Fint vardagsrum med
braskamin. Garage i huset som
går att inreda om man önskar.
Gångavstånd till all service.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2688.

B Surte

Utgångspris 1 295 000:-
4 rok, varav 2 sovrum
Boyta 73 kvm, biyta 24 kvm
Tomt 522 kvm
Byggt 1930
Adress: Lindåsen 135
Visas sön 5/12 14.30-15.15
Sms:a: FB 5410-2096 till 72456
för beskrivning

Lantligt hus utanför Nödinge
med närheten till naturen med
fritt läge. Nyrenoverat mysigt
kök och badrum. Fina strö-
vområden med svamp och
bärrika skogar. Mäklare Joakim
Olsson.
Tel: 0303-74 62 50, 0708-44 63
12. Webbnr: 5410-2096.

BNödinge

Utgångspris 1 775 000:-
6 rok, varav 5 sovrum
Boyta 165 kvm, biyta 21 kvm
Tomt 704 kvm Trädgårdstomt
Byggt 1973, ombyggt 2005
Adress: Bärs Lid 87
Sms:a: FB 5410-2650 till 72456
för beskrivning

Trivsam villa med ett modernt
kök och ett mysigt vardagsrum
med braskamin. Flera sovrum
ger stora möjligheter. Centralt
och bra läge i Skepplanda nära
förskola, skola, affärer och
kommunikationer. Gott med
förvaringsutrymmen och ett
vidbyggt garage. Bokade vis-
ningar ring för tid
Tel: 0303-74 62 50.

B Skepplanda

Utgångspris 1 695 000:-
5 rok, varav 2-3 sovrum
Boyta 98 kvm, biyta 41 kvm
Tomt 1 768 kvm
Byggt 2002
Adress: Gunntorp 215
Sms:a: FB 5410-2675 till 72456
för beskrivning

Mycket trivsam och fräsch
enplansvilla med källare från
2002. En dröm för dig som
söker en idyll med öppna land-
skap och underbart naturnära
läge. Härlig altan/uteplats med
tak, vardagsrum med braska-
min. Cirka 3,5 mil till Göteborg.
Bokade visningar, ring för tid.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2675.

B Skepplanda

Erbjudanderna gäller fr o m fredag 3 dec kl 12.00 t o m 4 dec 14.00
Max 1 produkt av varje per hushåll

Kyl/frys Bosch 
186 cm No Frost Kyl: KSR38N11
Frys: GSN32V12.

Kaffebryggare Braun
10 koppar. KF560.

Tvättmaskin Miele
1600 W. W3365

Spis Electrolux
Svensk glashäll. Varmluft.
EKC60057W

60%
RABATT

Dammsugare
Electrolux ZCS2100

Ultra Silencer

Vi har byggt om hela butiken

Den 3 december är det dags för...

�����������������������

Vardagar 9-18, Lördagar 10-14
Tel 0303-74 08 38

nol@elon.se

Ord pris 15485:-

Ord pris 14495:-

Ord pris 6495:-

Ord pris 9395:-

22%
RABATT

25%
RABATT

38%
RABATT

46%
RABATT

Diskmaskin 
Bauknecht
5 års garanti. 47 db. 
GSFH1690W

Ord pris 695:-

28%
RABATT

Hand-
dammsugare 
Ergo Rapido
Olika färger.
Endast 10 st.

Rakapparat
Braun 320
Tvättbar.

Tandborste
Oral-B Vitality

Elvisp

Ord pris 1795:-

Ord pris 999:-

Ord pris 399:-

Ord pris 249:-

44%
RABATT

44%
RABATT

50%
RABATT

40%
RABATT
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PRIS 795 000 kr/bud. AVGIFT 2 198 kr/månad. VISAS Ring för tidsbokning. Göteborgsvägen 100b.
ALEBUTIKEN Marie Aronsson 0303-74 90 04, vxl. 0303-74 90 00.

ALE ÄLVÄNGEN 2 rok, 56 kvm

• Låg månadsavgift • Balkong • Centralt
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PRIS 2 375 000 kr/bud. TOMT 431 kvm . VISAS To 25/11. Ring för tidsbokning. Blåklintsvägen 14.
ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 03 vxl 0303-74 90 00.

ALE SURTE 5 rok, 144 kvm

• 15 min Göteborg • Låga driftskostnader • Nära grönytor/lekplats • Lummig framsida • Nära kommunikation
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WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

BOSTADSRÄTTER

VILLOR

Går du i säljtankar?
 

Lämna din bostad till försäljning hos oss  
senast 26 november så får du 20 trisslotter*, 
värde 500 kronor! 
 

STOR VISNINGEHELG I DECEMBER

Du har också chans att visa din bostad på vår stora  
visningshelg i december, då vi visar alla bostäder vi 
har till salu i Ale. Ring 0303-74 90 00 och snacka 
med oss så berättar vi mer!

NÖDINGE ALE TORG. TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE

*) Erbjudandet gäller nya för-
medlingsuppdrag som tecknas 
i bobutiken Ale under perioden 
26/10 till 26/11 2010. 

Välkommen att kontakta oss!

Alebutiken, Ale Torg , Nödinge, -  .

Lars-Erik Eriksson, Yvonne Behrman, Erik Boström,

Danijela Todorovic, Marie Aronsson, Monica Carlsson, Peter Collén

��������������������������������
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POLIS
RONDEN

Måndag 15 november

Kabelstöld
Kabelstöld sker på Skanskas 

byggarbetsplats i Bohus.

Dieselstöld, för ett värde 
av 20 000 kronor, anmäls från 
Peabs arbetsplatskontor i 
Älvängen.

Smitning från bensinnota 
rapporteras från Shell i Nol.

Elkablar, vattenrör och 
koppar tillgrips i Alvhem. Mål-
sägande är Trafikverket.

Onsdag 17 november

Villainbrott
Villainbrott anmäls från Nol, 
Surte, Nödinge och Bohus. 
Smycken tillgrips vid flera av 
inbrotten.

Torsdag 18 november

Dopingpreparat
I samband med en husrann-
sakan i Älvängen gör sig en 
person skyldig till narkoti-
kabrott då polisen anträffar 
diverse dopingpreparat.

Polisen gör ett tillslag i 
Surte vilket resulterar i att flera 
personer grips, misstänkta för 
narkotikabrott.

Fredag 19 november

Bilbrand
Bilbrand på pendelparkeringen 
i Bohus.

Lördag 20 november

Sprucken vindruta
Ett tidningsbud i Alvhem får 

bilens vindruta förstörd av en 
snöboll.

Stöld ur en lägenhet i Nol.

Antalet anmälda brott under 
perioden 15/11 – 22/11: 72. Av 
dessa är åtta bilinbrott och tre 
biltillgrepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Nya majoriteten tvekar om resecentrum i Älvängen
ÄLVÄNGEN. Den nya politiska 
majoriteten tvekar nu kring 
förverkligandet av ett rese-
centrum i Älvängen.

– Det handlar om stora 
belopp och lika stora oklarhe-
ter. Nuvarande förslag skulle 
innebära en stor kostnad för 
kommunen, säger kommunal-
råd Mikael Berglund (M).

Västtrafik vill att Ale kommun bygger rese-
centrumet i Älvängen. Kvadratmeterpriset 
ligger enligt kalkylen på cirka 2000 kronor. 

– Det är väl bara Västtrafik som klarar en 
sådan hyresnivå? Jag är rädd att övriga loka-
ler blir svåra att hyra ut till den kostnaden 
som en nybyggnation för med sig. Folkets 
Hus är idag den enda externa hyresgästen 
som fortfarande är intresserad av att hyra, 
men även de skulle få svårt att göra rätt för 
sig. Risken är stor att kommunen får stå för 

hela kalaset och det känns inte rätt just nu. 
Står det mellan pedagoger i skolan och en ny 
biosalong för Folkets Hus så är valet lätt för 
mig, säger Mikael Berglund.

Beslut om ett större resecentrum ska 
byggas i Älvängen eller inte tas inom ett par 
veckor.

– Vi håller på och sätter oss in i ärendet. 
Det är tyvärr mycket oklarheter. Vi pratar om 
en investering om 20-30 miljoner kronor.

PER-ANDER KLÖVERSJÖ
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Jan Erik 
Axelsson

 Roger 
Borg 

Elisabeth 
Bruhner 

Birgitta 
Gunnarsson

Hans 
Götestam

Fredrik 
Hellberg

Pierre 
Karlsson

Christina 
Olson

Ingrid 
Piazza

Claes 
Tevell 

Sanna 
Rasmussen

Lena 
Sjöberg

Lars
Staberg

David
Strid

Birgitta 
Ström

Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften  •  Bodelningar  •  Bouppteckningar  •  Deklara-
tioner  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  •  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och 
städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se

Sanna 
Markström

Claes 
Tevell 

Ingrid 
Piazza

Lena 
Sjöberg

Fredrik 
Hellberg

Camilla
Brettmo

Hans 
Götestam

Roger 
Borg 

Jan Erik 
Axelsson

Lars
Staberg

Pierre 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta 
Gunnarsson
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SURTE. Ett kultur- och 
industriminne ska rivas 
i Surte.

Linbanetornet som 
påminner om Glas-
bruksepoken måste 
lämna plats för den 
kommande lokalvägen.

Det finns dock krafter 
som vill annat.

Ett av de två linbanetornen 
i Surte har redan rivits. Det 
var en förutsättning för att 
väg- och järnvägsutbygg-
naden. Det finns också ett 
rivningsbeslut på det östra 
tornet, men initierade kul-
turvänner menar att det 
skulle kunna räddas.

– Finns viljan, finns det 

definitivt utrymme att dra 
vägen lite längre västerut. 
Det handlar bara om någon 
meter eller två. Linbanetor-
net är inte bara ett landmärke 
för Surte, utan symbolvärdet 
är också mycket högt. Glas-
bruksperioden har givit sam-
hället hela dess själ och iden-
titet, därför är det viktigt att 
vi gör allt för att bevara detta 
intressanta minnesmärke, 
säger Börje Johansson, 
museichef i Ale kommun.

Om målet är att rädda 
tornet blir vägen dit inte lätt. 
Detaljplan 5 som omfattar 
det aktuella området är anta-
gen sedan länge. Miljö- och 
byggnämnden har också 
beviljat Trafikverket ett riv-
ningstillstånd.

– Frågan om att bevara 
tornet var uppe till diskus-
sion, men det gick inte att 
bringa klarhet i vem som 
skulle äga det och ansvara 
för skötseln. Som läget är nu 
kommer det att rivas någon 
gång under första kvartalet 
2011, säger övergripande 
projektledare för BanaVäg i 
Väst, Bo Larsson.

Snart rivs även det andra tornet
– Ett kultur- och industriminne försvinner i Surte

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Första kvartalet nästa år rivs även det andra linbanetornet i Surte. Därmed försvinner ett stort kultur- och industriminne 
från orten. Linbanan mellan hamnen och glasbruket i Surte användes för att transportera råvaror.

LINBANETORNEN
Linbanetornen hade en viktig 
funktion för Surte Glasbruk som 
var verksamt under 1862-1978. Lin-
banan från hamnen vid Göta älv 
till Glasbruket öster om nuva-
rande E45 användes för trans-
port av råvaror. När verksamhe-
ten upphörde 1978 slutade också 
linbanan att användas. I augusti 
2008 rivdes det första tornet. 
Betongtornet väger 110 ton och är 
cirka 23 meter högt. Nu planeras 
även det andra tornet att rivas.
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Du får 500:- 
för din gamla 
kostym ������������
������� ��Cavaliere�
���� �Oscar Jacobson
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Vi tror på rättvisa. Ingen lön för lika arbete.

Frivilliga sjöräddare sedan 1907.

–Hos oss är det intresset som styr, inte 
lönen. Det blir en helt annan glöd när man 
ställer upp frivilligt.

Viktor Töllefsen jobbar som stuveriar-
betare och lastar fraktbåtar. Ulla (till höger 
på bilden) är skeppare och säljer fritidsbåtar. 
Torbjörn (med ryggen mot kameran) är na-
vi gatör och jobbar som ekonom. 

Bland de frivilliga på räddningsstationen 
fi nns också ingenjörer, projektledare, läkare, 
montörer, maskinbefäl, studenter och en vd.

–Att vi jobbar tillsammans på lika vill - 
kor skapar en stark teamkänsla. Det är 
rättvist ombord: alla är viktiga, ingen har 
lön, säger Viktor. 

Det är eldsjälar som Viktor, Ulla och 
Torbjörn som är ryggraden i Sjöräddnings-
sällskapet. Vi är en ideell förening utan bi - 
drag från staten. Varje år krävs stora resurser 
för att driva våra 64 räddningsstationer. Inte 
minst behövs mycket pengar för att utrusta 
och utbilda alla frivilliga sjöräddare.

Ge ett bidrag på pg 900 500-0 eller på 
www.ssrs.se. Där kan du skänka pengar 
online eller bli 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 så Viktor och hans kolleger tackar 
dig för ditt stöd.  

  Foto: H
åkan Lud

w
ig

son

ALE. Den senaste 
befolkningsstatistiken 
visar att Ale kommuns 
expansion fortsätter.

Idag finns 27 496 
alebor.

Det är en ökning 
under 2010 med 102 
personer, vilket är 
något bättre än vad 
som prognostiserats.

Göteborgsregionen måste 
växa för att klara framtidens 
behov av boende. I samband 
med beslutet om en utbyggd 
väg och järnväg mellan Göte-
borg och Trollhättan gjordes 
också klart att Ale kommun 
är en av platserna där tillväx-
ten måste vara extra god. Ett 
bostadsförsörjningsprogram 
togs därför fram för att visa 
var detta kan ske. Tanken 
från början var att nå en be-
folkning om 35 000 invånare 
redan 2020. 

Detta mål har nu revi-
derats, då den förväntade 
byggnationen inte tog fart så 
snabbt som först förutspåd-
des. Befolkningsökningen 

har därför skrivits ned från 
2% till 1,5-2%. 

– Vi trodde att byggnatio-
nen skulle komma igång tidi-
gare. Intresset för Ale är stort, 
men exploateringen ser inte 
ut att börja på allvar förrän 
väg- och järnvägsutbyggna-
den närmar sig slutet, säger 
samhällsbyggnadschef Len-
nart Nilsson och fortsätter:

– Vi har lärt oss mycket 
under den här tiden. Ut-
byggnaden av infrastruktu-
ren är positiv på sikt, men just 
nu skrämmer köerna bort in-
tressenterna.

35000 invånare 2025
De nya prognoserna säger is-
tället att Ale kommer att nå 
35 000 invånare först 2025. 
Byggnationen ser ut att in-
tensifieras först 2012, vilket 
är det största skälet till att be-
folkningstillväxten blev något 
förändrad mot vad man först 
trodde. Fram till 2016 finns 
en tämligen säker prognos 
om utvecklingen med visst 
förbehåll för konjunkturned-
gångar som kan påverka ne-

gativt. Under de komman-
de fem åren är det främst i 
Älvängen och Nödinge som 
det kommer att byggas nya 
bostäder. Om planerna för-
verkligas får Älvängen 419 
nya hem och Nödinge 538. 
Båda orterna förväntas öka 
sitt invånarantal med cirka 
1000 personer.

– Det är Kronogården 
i Älvängen, Ale Höjd och 
Backa södra i Nödinge som 
blir våra största bostadspro-
jekt under den här perioden. 
Dessutom har vi ytterligare 
ett par planer som har vunnit 
laga kraft, däribland Keillers 
Damm i Surte med utrymme 
för 130 nya bostäder, säger 
Lennart Nilsson.

Befolkningsprognosen 
bygger på att 80% av den 
planerade bostadsutbyggna-
den förverkligas. Det kan om 
vindarna blåser rätt alltså gå 
betydligt fortare.

27 496 alebor

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ale kommun är på stark frammarsch, befolkningstillväxten beräknas bli extra god när väg- 
och järnvägsutbyggnaden är klar.       Arkivbild: Allan Karlsson

ALES BEFOLKNINGSUTVECKLING
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2020 2025
27 394 27 466 27 781 28 293 28 849 29 431 30 061 30 604 32 693 35 274

– Ale är på stark frammarsch

Lödöse 0520-66 00 10

Erbjudandet gäller enbart det datum i december som står i varje lucka, i utbyte mot varje lucka. Med reservation för slutförsäljning. Max 1 erbjudande per kund och dag.

ALLA DAGAR 

9-20

15
15 dec 2010
Max 1/kund

1
1 dec 2010

Max 1/kund

STRÖ-
SOCKER 

2 KG

10:-

12
12 dec 2010
Max 1/kund

19
19 dec 2010
Max 1/kund

7
7 dec 2010

Max 1/kund

8
8 dec 2010
Max 1/kund

MANDEL-
MASSA
500 g ICA

Köp 2 
betala för 1

9
9 dec 2010
Max 1/kund

10
10 dec 2010
Max 1/kund

3
3 dec 2010

Max 1/kund

13
13 dec 2010
Max 1/kund

LUSSE-
KATTER

5-p Tjörnbagarn

10:-

14
14 dec 2010
Max 1/kund

18
18 dec 2010
Max 1/kund

16
16 dec 2010
Max 1/kund

POTATIS
3 kg. Påse

10:-

2
2 dec 2010

Max 1/kund

VETEMJÖL
2 kg ICA

5:-

17
17 dec 2010
Max 1/kund

6
6 dec 2010
Max 1/kund

20
20 dec 2010
Max 1/kund

KAFFE
1/2 kg

10:-

11
11 dec 2010
Max 1/kund

GRILLAD
KYCKLING

20:-

21
21 dec 2010
Max 1/kund

22
22 dec 2010
Max 1/kund

30%
PÅ FRUKT 
& GRÖNT

23
23 dec 2010
Max 1/kund

OST-
BÅGAR
OLW 250 g

10:-

VÖRT-
BRÖD

Dahls

15:-

4
4 dec 2010
Max 1/kund

Vi önskar alla en God Jul 

med massor av julerbjudande!

ICA Matkassens 
ADVENTSKALENDER 2010

5
5 dec 2010
Max 1/kund

FIN JUL-
BLOMMA

2990
 /st

PEPPAR-
KAKOR
Gille burk

10:-

KÖTT-
BULLAR

ICA 350 g

10:-

TOA-
PAPPER
Edet 18-pack

40:-

GRÖTRIS 
ICA 1 kg

10:-

1 BACK
JULMUST

15:-
ex pant

PEPPAR-
KAKSDEG

Skoga

10:-

CHOKLAD-
KAKA 

Marabou 200g

10:-

BLOCK-
CHOKLAD

200 g ICA

5:-

SAFFRANS-
GIFFLAR

Pågens

10:-

20-PACK 
ÄGG

Upphärad

20:-

JULMUST
Nygårda

2x1,5 liter

10:-

GRÄDDE
Arla 0,5 l

5:-
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Lokaltidningen har under ett 
par veckors tid skrivit om det 

klotter som förekommit på 
båtar, fastigheter och annan 

egendom i Ale kommun. Sig-
naturen CRA har varit ge-
mensam nämnare i många av 
de anmälningar som inkom-
mit till polisen i Angered.

– Det är tack vare tips från 
allmänheten som vi kunde 
komma de här ungdomarna 
på spåren. Gärningsmännen, 
som är 14-16 år och hemma-
hörande i Ale, har inte tagits 

på bar gärning utan vi har fått 
lägga ett pussel för att nå re-
sultat i utredningen, säger 
Anders Klingberg.

Har de angivit något 
motiv till sitt klottrande?

– Nej, men de är ångerful-
la. De har uppträtt på ett bra 
sätt under de förhör som hål-
lits och de är villiga att för-
söka ställa allt till rätta igen, 
säger Klingberg.

Om ungdomarna kan 
kopplas till fler brott än dem 
som de redan har erkänt åter-
står att se.

– Vi har inte kommit så 
långt i utredningsarbetet 
ännu, avslutar Anders Kling-
berg.

More information 
available in these languages at  

www.expresseasy.se

Läs mer på www.servicepoint.se

FRÅN DIG TILL VEM SOM
HELST I HELA VÄRLDEN

DHL EXPRESS EASY gör det enkelt att skicka paket till familj och vänner. 
Du registrerar först ditt paket på www.servicepoint.se och  

lämnar sedan in det till ditt SERVICE POINT-ombud.

Skicka paket enkelt med DHL!
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Välkommen 
torsdag 25 november 
kl. 10-18
Vi får besök av Audi Exclusive Tour.  Vi ger dig 
möjligheten att titta närmare på vad 
personifiering av våra mest exklusiva modeller 
innebär. Allt från inredningsdetaljer som skinn, 
karbon eller borstad aluminium till exklusiva 
fälgar och lack. Bland modellerna som visas 
finns helt nya Audi A7 Sportback samt S3, S4 
och S5. Nya Q7 med Clean Diesel Technology 
och givetvis R8. Alla bevisar 
vårt löfte Vorsprung 
durch Technik.

Audi

BRÄNSLEFÖRBR. BL. KÖRNING 7,2-14,9 L/100 KM. CO2 UTSL. 188-356 G/
KM. MILJÖKL. 2005. 

BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD.  

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär

Tel. 0303-620 00 • Bilförs. 0303-620 55 www.bilab.se

Ungdomar har erkänt klotter

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Utsatt för klotter. Bengt Bengtsson i Älvängen är en av 
flera fastighetsägare i kommunen som gjort anmälan 
om skadegörelse. Fem ungdomar i åldern 14-16 år har nu 
erkänt brott.

ALE. Fem ungdomar har delgivits misstanke om 
brott efter den senaste tidens uppmärksammade 
skadegörelse runtom i Ale.

Totalt har polisen fått in 14 anmälningar om 
klotter.

– I sex av fallen har ungdomarna erkänt brott. 
Fler förhör är dock att vänta under den närmaste 
tiden, säger polisinspektör Anders Klingberg.

Klotter på Sinnescentrums 
lokal i Älvängen.

Välkommen 
till Framtiden!

Auktoriserad 
verkstad

Boka på 031-340 01 00 eller www.mechanum.com

Trankärrsgatan 16
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Nu har vi slagit upp portarna för Mechanum Tagene. Mechanum är 

en modern kedja av auktoriserade bilverkstäder. Vi vill förändra din 

syn på vår bransch genom att erbjuda allt du behöver för din bil till en 

kvalitets- och servicenivå som du aldrig tidigare upplevt. Dessutom till 

ett mycket konkurrenskraftigt pris.

Mechanum är ett alternativ till bilhandlaren du köpte bilen av för att ut-

föra auktoriserad service och reparation. Vi erbjuder samma tjänster 

och enligt vår egen uppfattning lite mer för dig som kund. 

Som fullvärdig auktoriserad märkesverkstad:

Utför vi alla förekommande service- och reparationsarbeten 
Utför vi garantireparationer oavsett var du köpt bilen
Utför vi av ditt bilmärke beslutade aktions- och återkallningsarbeten
Säljer vi serviceavtal för ditt märke och alla rikstäckande 
serviceavtal som köpts av ditt bilmärke i Sverige gäller hos oss
Accepterar vi självklart betalning med ditt bilmärkes kort

Vi kallar oss Framtidens Bilverkstad. Läs mer om hur vi tänker och ta 

del av våra förmånliga erbjudanden på www.mechanum.com


