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Priserna gäller endast hos Coop Konsum Surte t o m 12/12 2010 eller så långt lagret räcker.

SURTE

Öppettider: månd-lörd 9-20 • sönd11-20.
www.coop.se • tel: 031-98 00 02

Lussekatter

Julmust
1,5 liter coop

Ägg
12-pack. Svenska Lantägg. Frigående

Vörtbröd
Skogaholm 600 gr

Classic kaffe
Max 2 köp/hushåll

Medlemspris

7)=S
+ pant

19)=S

4990
2 stycken

18)=S

Lördag 11 dec kl 11-14

bjuder vi på 
pepparkakor & glögg!

Samt en åktur med häst och vagn.

Välkommen 
önskar Jesper med personal.

10k
3 stycken

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!

NÖDINGE. I torsdags 
invigde Everts Bilverk-
stad sina nya lokaler på 
Rödjans Väg.

För den anrika bil-
verkstaden är det 
början på en helt ny 
epok.

– Vi är oerhört nöjda, 
konstaterar ägaren 
Jonas Henriksen.

Det var intensivt arbete in i 
det sista för att få alla bitar på 
plats inför torsdagens invig-
ningsfirande på Everts Bil-
verkstad.

– Helt klara är vi inte 
ännu. Mekonomens butik 
som inryms i samma fastig-
het kommer att öppna tors-
dagen den 16 december, för-
klarar Jonas Henriksen.

– Självklart har man haft 
många bollar i luften den 
senaste tiden, men det har 
fungerat bra. Min fru Annika 
har varit ansvarig för bygg-
nationen och hon har hållit 
på och pulat med projektet i 
ett och ett halvt år. Med facit 
i hand kan vi konstatera att 
det blev precis så bra som vi 

hade hoppats, säger Jonas.
Everts Bilverkstad har 

funnits i centrala Nödinge 
sedan tidigt 50-tal. Loka-
lerna på Ale Torg hade sett 
sina bästa dagar och upp-
fyllde inte de önskemål som 
ställs på en modern bilverk-
stad.

– Det var lågt i tak och 
svårjobbat på det viset. 
Arbetsmässigt blir det ett 
jättelyft och med butiken 
vägg i vägg slipper vi vänta 
på reservdelar, säger Jonas 
Henriksen.

– De nya lokalerna inne-
bär att vi kan arbeta mer 
effektivt än tidigare och på så 
sätt hålla nere kostnaden för 
våra kunder. Det kommer att 
märkas på timdebiteringen.

Everts Bilverkstad utsågs 
till Årets nyföretagare 2009. 
Annika och Jonas Henriksen 
tog över verksamheten den 1 
januari 2008 och har succes-
sivt utvecklat rörelsen, från 
att ha haft en anställd till att 
nu vara fyra.

– Kunderna har blivit fler 
och det är vi givetvis tack-
samma för. Profileringen 

som Mekonomen Bilverk-
stad är en framgångsfaktor.

Varifrån kommer kun-
derna?

– Till 80 procent är 
det lokala kunder, men vi 
har också trogna kunder 
från Göteborg, Borås och 
Alingsås för att ge några 
exempel. Merparten är pri-
vatpersoner, fast på senare tid 
har vi även fått in del företag 
som skrivit serviceavtal med 
Mekonomen centralt, berät-
tar Jonas.

Ni saknar inte centrum-
läget?

– Nej, det finns så många 
fördelar med att ha verksam-
heten förlagd här på Rödjans 
Väg. Vi integreras med en 
butik, rätt över vägen finns 
en välrenommerad däck-
firma samt plåt- och lack-
verkstad. Tillsammans bildar 
vi en helhet vilket i sin tur 
gynnar kunderna, avslutar 
Jonas Henriksen.

Everts Bilverkstad 
i nya lokaler
– Verksamheten ökar stadigt

I NÖDINGE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

På plats i nya lokaler. Everts Bilverkstad har flyttat från Ale Torg till Rödjans Väg i Nödinge. 
I samma fastighet inryms också Mekonomens butik, som öppnar den 16 december. 

BanaVäg i Väst

Informationsmöte om byggstart  
på deletappen Älvängen–Alvhem
BanaVäg i Väst bjuder in till informationsmöte om pågående och 
kommande arbeten på den 4,7 kilometer långa utbyggnaden av  
E45 mellan Älvängen och Ramstorp.
Plats: Folkets hus i Älvängen
Tid: Tisdagen den 14 december klockan 19.00
Ingen föranmälan krävs.
Välkommen!  Senaste nytt hittar du på www.banavag.se


