
NÖDINGE. Här finns 
plats för alla.

När UKM-festivalen 
arrangeras är det mesta 
okej.

Ungdomar uppträder 
på scen, ställer ut konst 
och hänger upp dikter.

Årets upplaga av Ung kultur 
möts – UKM-festivalen 2011 
– arrangerades lördag 12 mars 
i Ale gymnasium. I år fick 
juryn bara utse ett begränsat 
antal "vinnare" som får fort-
sätta uppträda på Riksfestiva-
len som är 19-21 juni. Grup-
pen Troy gick vidare tillsam-
mans med utställningsbidra-
gen Star (text) och Simon 
(konst).

– Tidigare har vi också 
kunnat skicka iväg några på 
så kallade regionfestivaler, 
men någon sådan arrange-
ras inte längre i Västra Göta-
land, vilket vi tycker är väldigt 
synd. Vi är ändå nöjda med 
att kunna genomföra arrang-
emanget i Ale och få ge alla 
ungdomar chansen att visa 
upp sig. Jag tycker utställ-
ningen med allehanda konst-
verk, målningar och dikter 
imponerade, säger feritidsle-
dare Jonas Ekstrand.
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Var: Starrkärrs församlingshem
När: lörd 2 april 
Tid: 10 -17  
Kostnad: 800:- 
Anmälan: 
Senast 18 mars
till Lena Wolmeryd 
0707-47 85 73 
lena.zom@telia.com
(Anmälan är bindande)

Genom att trycka på olika zoner
under fötterna stimuleras hela 
kroppen en slags inre massage 
som ökar upp blodcirkulationen 
och frigör slaggprodukter

Lär dig de grundläggande 
greppen. Passar dig som vill lära
dig zonterapi för hemmabruk.

ZONTERAPIKURS

Lena Wolmeryd 0707-47 85 73

Massage •Zonterapi •Homeopati
Chackrabalansering m.m.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ung kultur möts – 
festival med bredd

Vilket tryck det blev när 
Stefans levererade "Still 
by my side" som Stefan 
Lindström producerat med 
anledning av en närstrå-
endes sjukdom

Tyngre tag med Swim with the prawns från Trollhättan.

Viktoria Niklasson på sång 
och gitarr.

Josephine Axelsson 

bjöd på skönsång och 

akustisk gitarr.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

ADIDAS EXERTA
Neutral jogginsko. 
Dam & herr.

599KR
ORD. PRIS 799 KR

ÄNTLIGEN ÄR 
SKOVÅREN HÄR!

TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7  Tel. 0303-973 01 • Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15

JOGGING

WALKING

GORE TEX®

ASICS 1160
Pronationssko. 
Dam & herr.

1099KR
ORD. PRIS 1299 KR

SALOMON CROSSMAX
Joggingsko anpassad för grövre terräng. 
Dam & herr.

1399KR

REEBOK EASYTONE

1199KR

REEBOK SPORTERRA

599KR
ORD. PRIS 899 KR

ASICS NEBRASKA

799KR
ORD. PRIS 1099 KR

SALOMON CALIBER
Dam & herr.

999KR

SALOMON XA PRO
Dam & herr.

1499KR
TIMBERLAND OSSIPE
Dam & herr.

699KR
ORD. PRIS 1099 KR



alekuriren  |   nummer 11  |   vecka 12  |   201118

BOHUS. I förra veckan 
bjöd eleverna i klass 2 
a och b på Bohusskolan 
in till en musikal.

Kvällens tema var 
rymden.

Närmare 150 perso-
ner tog del av föreställ-
ningen i aulan.

Under hela vintern har elev-
erna i årskurs 2 på Bohus-
skolan arbetat med tema 
rymden. Detta mynnade ut 
i en musikal, som visades vid 
två olika tillfällen på torsda-
gen. Först skedde en dagfö-
reställning för övriga elever 
på skolan och senare på kväl-
len var det föräldrar, släkt 
och vänner som hade nöjet 
att åtnjuta underhållningen.

– Jag är verkligen stolt 
över barnen. De gjorde 
verkligen ett formidabelt 
framträdande, säger lärare 
Camilla Högberg.

– Ett värdegrundsarbete 
ligger också till grund för 
projektarbetet. Förutom 
att eleverna har fått lära sig 
mycket om de olika plane-
terna har vi pratat om kam-
ratskap. Det viktigaste är inte 
vem man är utan hur man är. 
Det var det underliggande 
budskapet i musikalen, avslu-
tar Camilla Högberg.

Musikalisk rymdresa i Bohus

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Eleverna i årskurs 2 a och b på Bohusskolan visade upp sin 
musikaliska rymdresa.

Publiken fick lära sig det mesta om jordens olika planeter.

Ett värdegrundsarbete låg också till grund för Bohusskolans rymdtema.

PRISVÄRDA GOURMET-
PAKET HOS EM!

Just nu har vi ett smaskigt erbjudande för dig som vill förnya matrummet inför vårens 
alla fester. Vi har kombinerat prisvärda matsalspaket för alla smaker, kompletta med bord och stolar. 

Ett av dem innehåller vår nya möbelserie ”Lodge”, med skön New England känsla. Alla 
paket märkta med ”snabb leverans” kommer inom tio dagar. Lite mera du!

SNABB 
LEVERANS!

MÖJA Matbord i vitlack. L 180 cm B 90 cm H 75 cm 
2295:- L 140 cm 1995:- Tilläggsskiva 50 cm 495:-
STINA Stol med kort klädsel 1095:- lång klädsel 1195:-

ADA Stolsdyna Ø 35 cm 
99:-/st. Finns i fl era färger.

4-PACK 

Du sparar 97:-
  299:-

PARIS Matbord i vitlack med ben i krom. L 170/270 cm 
B 100 cm H 73 cm 4295:- inkl. två iläggsskivor à 50 cm. 
THEO Stol 695:- Finns i fl era färger.  5995:-

PAKETPRIS! 
MATBORD OCH SEX STOLAR

Du sparar 2470:-

SNABB 
LEVERANS!

www.em.com
INRED NU, BETALA OM 6 MÅNADER. Ingen ränta eller avgiftertillkommer. Kreditgivare 
Handelsbanken Finans. Erbjudandena gäller så långt lagret räcker eller längst t.o.m. 17 april.

0%
RÄNTA I

6 MÅNADER

7995:-
Du sparar upp till 1470:-

PAKETPRIS! 
MATBORD 180 CM OCH SEX STOLAR

LODGE Matbord L 190 cm 
B 95 cm H 75  cm 4995:- 
inkl. två iläggsskivor 
à 50 cm. Stol 1195:- 
STINA Stol med kort 
klädsel 1095:- lång 
klädsel 1195:- Buffé 
B 160 cm 5995:- LEXÖ 
Kökssoffa L 140 cm 
4995:-STINA Soffdyna 695:-

EM Bäckebol
Bäckebol Köpcentrum. Tel 031-52 77 00.
Mån-Fre 10-19. Lör 10-16. Sön 11-16.

Fast installationspris
När du byter wc-stol, tvättställsblandare, 

köksblandare, duschblandare eller vattenutkastare.
Priset gäller när ni handlar nya produkter hos oss och bor i Ale eller Lilla Edets kommun

Å

www.ifo.se

Kampanjpris
Ifö Sign 6860 med

mjukstängande hårdsits

 2.495:-
 (ord.pris 5.682:-)

Ifö Sign med Fresh WC
Sveriges mest sålda WC-stol

Fresh WC
Spolning med doft

Din värmepump är en investering i ett behagligt liv. Och tack  
vare de nya reglerna för ROT-avdraget* är det en investering 
som nu lönar sig ännu snabbare, eftersom du får dra av halva 
arbetskostnaden vid installation.

På www.thermia.se förklarar vi mer. Välkommen!

ROT-AVDRAGET 
ÄR HÄR
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*ROT-avdraget gäller upp till max 100 000 kronor per år.

Välkomna in och fynda!

Nu har vi 

kampanjpriser 

på blandare!
Låt inte nästa vinters 
elräkningar förstöra 
din privatekonomi. 

Kontakta oss för 
ett förslag på hur 
vi kan minska din 

elförbrukning.
kalle@kbror.se

Byt ut 2 st produkter

Fast pris: 3.200:- 

Med ROT-avdrag 

2.000:- 
Inkl moms

Byt ut 3 st produkter

Fast pris: 4.000:- 

Med ROT-avdrag 

2.500:- 
Inkl moms

Byt ut 1 st produkt
Fast pris: 2.400:- Med ROT-avdrag 1.500:- 

Inkl moms

Byt ut 4 st produkter
Fast pris: 4.800:- Med ROT-avdrag 3.000:- 

Inkl moms

INSTALLATIONSPRIS

JUST NU

FAST

Vardagar 09:00-18:00 
(Lunchstängt 12-13)

Lunnavägen 6, 449 50 Alafors
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Jag hade för länge sedan 
slutat att kika ut genom 
fönstret på morgonen. 

Tanken på att välja en tun-
nare jacka var ändå lagd på 
hyllan, precis som alla vita 
klänningar och jeansjack-
or. Vinter var det och vinter 
skulle det förbli. I min dun-
stoppade uggledräkt traska-
de jag runt på stan när mina 
ögon plötsligt landade på ett 
par nakna tår. 

Bestört granskade jag ton-
årskillen nedifrån och upp. 
Flip-flops...och shorts! 

Vem drog upp rullgardi-
nen?

Bland skinnjackor och 
bländande nya converse-skor 
stod jag som ett fån iklädd 

duntäcke och pälsskor. 
När vårens första dag väl 

är kommer finns det ingen 
återvändo. Inte ens en plöts-
lig snöstorm skulle få tyg-
skorna på hyllan igen. 

På en dag genomgår nord-
borna en drastisk förändring. 
Den håglösa blicken blir 
naivt äventyrslysten och kla-
gosången tystas av fågelsång. 
Den nya ljusa världen lämnar 
ingen oberörd men just som 
man ska till att sätta tänderna 
i årets första daimstrum slår 
stressen till.

För solens strålar avslö-
jar inte bara att våren är 
kommen utan även alla 
detaljer som döljts i mörkret.

Plötsligt ska hemmen 
städas, häckar klippas, 
grus sopas undan, vårjacka 
inhandlas och semestrar 
planeras. 

Den där gulnande som-
marjobbsansökan som klipp-
tes ut i januari får plötsligt 
nytt liv med lätt kallsvettning 
som följd.

Jag låtsas inte se recep-
tionistens förvånade uppsyn 
när jag drar mitt gymkort för 
andra gången i år. 

Allt man skjutit undan 
med ursäkten ”till våren ska 
jag...” hamnade utan förvar-
ning i nutid.

Med träningsskorna på 
vinden och näven i godissko-
len känner man sig liksom 

tagen på sängen av den blåa 
himlens plötsliga uppenba-
relse.

Men just som bikini-
ångesten gjort sitt årliga 
intåg uppenbarar sig vårens 
nyckfullhet. Utanför fönstret 
faller återigen blötsnön som 
en påminnelse om att det 
fortfarande finns tid. Vintern 
har ännu inte släppt greppet 
och chansen att hinna med 
alla måsten blir med ens 
något större.

Nordbor måste vara värl-
dens mest väderfixerade folk, 
vilket inte är konstigt. Inte 
nog med att vi måste ha dub-
belt så många klädesplagg 
som alla andra. Vi är också 

utrustade med ett humör för 
varje temperaturfärg på GP:s 
vädersida. 

Blå/ljusgrön nyans: Här 
används många svordomar 
och negativiteten är extra 
smittsam. Fraser som ”jag 
orkar inte” och ”jag blir så 
trött” är vanligt förekom-
mande. Skidåkare och norr-
ländska skoteråkare verkar 
dock vara immuna mot detta 
dåliga humör.

Grön nyans: I detta läge 
börjar man ana viss tendens 
till hoppfullhet. Det kan visa 
sig genom exempelvis vita 
skor, ny frisyr med blonda 
slingor och en någorlunda 
trevlig uppsyn även på 
måndag morgon. 

Gul nyans: Nu börjar 
parningssäsongen vilket är 
svårt att ta miste på. Utrop 
som ”hallå tjejen, vart ska 
du?” eller svårtolkat tonårs-
fnitter från någon sevenele-
venhörna är inte ovanligt. 
Glassen gör entré, likaså 
tisdagsölen. Här kan till 
och med visst småprat med 
bussgrannen förekomma.

På väg mot en grönare nyans – och hoppfullhet
Johanna Roos krönika

BOHUS. I år blir det 
längdhopp, kulstötning 
och sprint på gruspla-
nen.

Fast Bohus IF:s 
vision är betydligt 
större – en fullstor 
friidrottsarena på Jen-
nylunds IP.

– På sikt är det inte 
omöjligt, investeringen 
är rimlig, driftskostna-
derna små och behovet 
i hela regionen av en 
sådan anläggning är 
stort, säger eldsjälen 
Per Carlsson.

I slutet av förra året återupp-
stod Bohus IF:s friidrottssek-
tion. Syftet är att ta vara på de 
möjligheter som den nya in-
omhusarenan med en special-
byggd del för friidrott erbju-

der. Det räcker däremot inte. 
Friidrott måste också ha möj-
lighet att träna utomhus.

– Startar vi upp en frii-
drottsverksamhet kan vi inte 
bara köra inomhus, därför 
har vi tittat på möjligheter-
na att anlägga en arena uppe 
vid Jennylunds idrottsplats. I 
samtal med Göteborgs frii-
drottsförbund framkommer 
att det finns behov av en full-
stor arena där även tävling-
ar kan arrangeras. I så fall är 
det åtta banor som gäller och 
vårt huvudspår är att lägga 
dessa runt befintlig fotbolls-
plan. I så fall skulle fotbollen 
få flytta till grusplanen, där 
vi har tankar på att anlägga 
konstgräs som kan användas 
året runt genom uppvärm-
ning av spillvärme från Ale 
Arena, berättar Per Carlsson.

Entusiasm och idétorkar är 
det långt ifrån i pånyttfödda 
Bohus IF, men det finns som 
tur är en sans och balans.

– De stora planerna ligger 
tre till fem år fram i tiden. Vi 
ska först få igång intresset och 
verksamheten i sektionen. 
Det gör vi genom att bygga 
två längdhoppsgropar, mäta 
upp ett antal sprintdistanser 
på gruset och ordna för till 
exempel kulstötning. Bohus-
hallens invigning efter som-
maren kommer att betyda 
mycket för rekryteringen, så 
nästa år tror vi att det kan vara 
ganska stort intresse. Vi ut-
bildar redan i vår sju ledare 
och i höst blir det ytterliga-
re en omgång, med andra 
ord ska vi vara väl förbered-
da när ungdomarna kommer, 
säger Per Carlsson som själv 

har meriter som friidrottsträ-
nare inom sprint och medel-
distans.

Centrum för evenemang
Målgruppen är flickor och 
pojkar 6-14 år. Per menar att 
satsningen är perfekt, särskilt 
med tanke på att det i snitt är 
60-70% tjejer som väljer fri-
idrott – en grupp som fören-
ingslivet annars kan ha svårt 
att nå. Han gillar tankarna på 
att se hela Jennylundsområ-
det som ett centrum för eve-
nemang med ridsport, bandy, 
fotboll, friidrott och mo-
tionsspår.

– Tillsammans skapar 
detta förutsättningar för att 
utveckla fler verksamheter 
som vandrarhem, cafeteria 
och liknande.

Fram till idag har frii-

drottsintresserade ungdo-
mar fått söka sig till Konga-
hälla AIK och de välkomnar 
Bohus IF:s initiativ.

– Kongevi ska få plats-
gräs, vilket gör att kastgre-
narna inte längre kan utövas 
där. Det skulle innebära att 
Jennylund får en fördel om 
idén att bygga en fullstor 
friidrottsarena förverkligas, 
säger Per Carlsson.

Hur ska då denna vision 
kunna bli verklighet? Det 
finns en plan för det också, 
för eldsjälen har också en po-
litisk färg.

– Tillsammans med Vän-
sterpartiets Göran Karls-
son kommer jag att tillskri-
va Kommunstyrelsen och 
begära en utredning om möj-
ligheterna att anlägga en fri-
idrottsarena på Jennylund. 

Den får ge svar på kostnader 
och förutsättningar, svarar 
moderaten Per Carlsson.

Innan detta blir verklig-
het bygger BIF som nämnts 
en light-arena och intresse-
rade utövare kan anmäla sig 
till kansliet – i maj drar fri-
idrotten igång på Jennylund 
– igen.

Bohus IF:s vision blir allt tydligare
– En fullstor friidrottsarena och en uppvärmd konstgräsplan är målet

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

BOHUS IF
Grundat: 1928
Antal medlemmar: 350
Sektioner: Bordtennis, fotboll och 
friidrott. ”Bandyn är vilande”.
Ordförande: Janne Johansson.

Stefan Nilsson och Per Carlsson i Bohus IF. I vår bygger de en light-arena för friidrott på grusplanen, men om fem år ser de gärna att en fullstor evenemangsarena för friidrott har tagit 
plats runt den befintliga fotbollsplanen på Jennylund.
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NÖDINGE. Det finns stjär-
nor – och så finns det 
STJÄRNOR.

De med stora bokstäver 
siktade vi på scenen i Ale 
gymnasium i onsdags kväll.

Mediaverkstans femte 
upplaga av "Sikta mot 
stjärnorna" förblir ett oför-
glömligt minne av glädje 
och energi.

Ingen kan konsten att underhålla 
som dessa artister – Mediaverk-
stans version av "Sikta mot Stjär-

norna" gjorde det igen – slog alla 
med häpnad. Att i efterhand för-
söka beskriva något som gör dig 
stum av beundran måste tillhöra 
livets svåraste ting och jag behärs-
kar den definitivt inte.

Torbjörn startade föreställ-
ningen med Abbaklassikern 
"Money Money" och visst fick 
publiken valuta för entrépengen. 
Daniel körde "Gråt inga tårar" 
som var en lagom vilopaus inför 
Hannas storslagna debut med 
"Hon är bara 15 år". Vi kunde ana 
en viss förkärlek till Streaplers, 

och efter att ha sett det här fram-
trädandet får nog Kenny och 
övriga tänka till. Det finns kanske 
plats för en tjej i bandet.

Lennart bjöd på "Han är 
min sång och min glädje", innan 
Tommy klev in som "Sjörövar-
fabbe". Jenny J gav oss "Like a 
prayer" och nog bad vi en stilla 
bön om att tempot och smil-
groparna skulle få vila, men ack 
så blev det ej. Istället stormade 
Julius ut med  landsplågan "Get 
down". Koreografin var mäster-
lig!

Lasse som är något av en vete-
ran i dessa sammanhang char-
made oss med "Vad har du under 
blusen Rut?". Jenny A sjöng 
"100%" och Isac "Öppna din 
dörr". Sebbe valde heavy metal 
och AC/DC, "Highway to hell". 
Katrin valde motsatsen "Genom 
vatten och eld". Urban som också 
tillhör de mest rutinerade artis-
terna bjöd i år på "Vi ska gå hand 
i hand". Henriks version av "My 
heart will go on" har etsat sig fast 
i minnet och Maris "Glory to the 

f a t h e r "  
satt fint den också. Anders avrun-
dade med "Burning love" innan 
ett antal utvalda underhållare fick 
köra ytterligare varsin låt.

Det blev en lika storslagen som 
svårslagen show i över två timmar.

SÅG SINA IDOLER

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Sikta mot Stjärnorna gjorde det igen!

21
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Idéer som tar dig framåt.
Nya Volkswagen Passat.

Nya Passat. 
Beställ den redan nu.

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär

Kontakta våra VW-säljare          Transportbilssäljare

       www.bilab.se

Mikael
Nilsson

Emil

Niklas
Johansson

Daniel
Svennemar

Peter Hyltén-

NYA PASSAT FRÅN

239 900 kr

FÖRMÅNSVÄRDE 
FRÅN 1 117 kr/mwån

Tillägg för Variant 10 000 kr. Bränsleförbrukning blandad körning 4,3 – 9,3 l/100 km. CO
2
-

utsläpp 114 – 215 g/km. Miljöklass EU5. * Förmånsvärde netto vid 50 % marginalskatt.

Maximalism.

Audi A1

159.900 kr

A1 miljöbil
Nya Audi A1 är en stor liten bil. 
Vi lovar att du får riktigt roligt bakom ratten:

Skattefri 
i 5 år!

BMW 520 d
BMW 523 K
BMW 523 i 
BMW 530 d
BMW 740 d
Dodge Calibe
Ford C-Max 
Ford Focus C
Ford Focus K
Ford Mondeo TDCi Ghia -05 74.900 kr
Honda Civic 1,8 Sport -08 119.900 kr
Kia Carens 2,0 CRDI 7-sits -07 119.900 kr
Kia Carnival 2,2 CRDI EX -11 326.400 kr
Kia Cee´d 1,6 CRDI ECO Sw -11 179.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDI EX 5D -10 149.900 kr
Kia Cee´d 1,6 CRDI EX SW -08 124.900 kr
Kia Cee´d 1,6 CRDI Komfort -09 138.500 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDI SW ECO -11 174.900 kr
Kia Cee´d 1,6 CRDI SW -08 129.900 kr

Kia Sportage 1,7 CRDI EX -11 243.800 kr 
Kia Sportage 1,7 CRDi EX -11 213.900 kr
Kia Sportage 2,0 AWD EX -11 220.900 kr
Kia Sportage 2,0 AWD EX -11 235.900 kr
Kia Sportage 2,0 CRDi AWD -11 

247.900 kr
Sportage 2,0 CRDi AWD EX-11 262.900 kr 
Kia Venga 1,4 CRDI EX -10 144.900 kr 
Kia Venga 1,4 CRDI EX -11 159.900 kr 
Kia Venga 1,4 CRDI Eco -11 159.900 kr

0
0
0
0

79.900
179.500
114.500
79.900
49.900
57.500
79.900
69.900

99.900
Saab 9-5 2,0t Biopower -07 84.900
Saab 9-5 2,0t SE -98 14.900
Saab 9-5 2,3t Pilot Pkt -05 69.900
Saab 9-5 Linear 2,0T -05 74.900
Seat Leon 1,6 -05 59.500
Skoda Octavia 1,4 Classic -01 29.900
Skoda Octavia 1,6 MPI -07 94.900
Subaru Legacy 2,0i 4WD -08 159.900
Toyota Avensis Verso 7sits -03 74.900

Kungälv, Kareby 0303-22 25 61/22 20 01
Öppet: Mån-fre10-18, lör-sön 11-15

Nytt & begagnat!
Kanonpriser!

www.karebybil.se

LAGERRENSNING!
FYNDA BLAND VÅRA 

PRISSÄNKTA 
BEGAGNATBILAR

Nya Peugeot 508 tar 
över rodret efter såväl 
407 som 607 och 
kommer förmodligen 
att bli en vanlig syn på 
våra vägar. 

Designen är snygg, 
komforten en höjdare 
och priset riktigt hygg-
ligt. 

Följ med på den 
första premiärturen i 
ett vårvarmt Alicante. 

Frågan är hur väl-
dresserat det franska 
lejonet är?

 På senare år har Peugeot 
verkligen vässat sina ritstift 
och lyckats åstadkomma 
snudd på undersköna linjer. 

Förnuftet säger att vi 
egentligen ska provköra 
kombiversionen 508 SW 
som kan stoltsera med att 
ha ett bagageutrymme som 
lastar fem liter mer än Volvo 
V70. Men vi viker oss för 
skönheten och väljer sedan-
modellen.   

En riktig snygging
Den yttre formgivningen 
känns helgjuten och vi 

måste erkänna att designen 
hos Peugeot 508 är lyckad 
- snudd på en riktig ”fem-
poängare” med tanke på 
modellnamnet.

 Här har fransoserna fått 
in sitt nya designspråk fullt 
ut, vilket betyder att det stora 
lejongapet eller luftintaget i 
nosen är borta. Kromlisten 
längs bilens sidofönster för-
höjer designen liksom den 
horisontella listen på bak-
luckan. 

Naturligtvis har även 
interiören fått en släng av 
sleven och bjuder på bättre 
materialval samt betydligt 
modernare utseende. En 
annan viktig detalj är ljudiso-
leringen som förbättrats och 
man kan verkligen njuta av 
tystnaden. 

Att testbilen är 479 cen-
timeter lång märks inuti 
eftersom utrymmena räcker 
mer än väl. Vi sitter utmärkt i 
framsätena och även resenä-
rer i baksätet kan sträcka på 
sig utan problem.        

Trevlig att köra
Utöver designen är det nyhe-
terna under motorhuven 
som är det stora. Två bensi-
nare erbjuds från början på 
120 respektive 156 hästkraf-

ter. Men det är dieslarna som 
dominerar och alternativen 
är många: 112, 140, 163 res-
pektive 204 hästar. 

Det kan låta förvirrande 
men det erbjuds faktisk 
två dieselspisar med exakt 
samma effekt, nämligen 112 
hästkrafter, fast motorn i vår 
testbil heter e-HDi och har 
begåvats med start/stopp-
teknik vilket innebär att 
maskinen är miljöklassad. 
”Merci beaucoup” säger bil-
ägarna som därmed slipper 
betala fordonsskatt i fem år. 

Förbrukningen ligger på 
0,44 liter milen samtidigt 
som hundrastrecket nås på 
11,9 sekunder och toppfar-
ten är 197. Grundpriset för 
testbilen startar från 229 900 
och på vägarna runt spanska 
Alicante visar 508:an vad den 
går för. 

Köregenskaperna är 
mycket underhållande men 
det är nu vi också känner 
hur stor bilen egentligen 
är. Slutklämmen blir vilken 
trevlig bil, vilken snål motor 
och vilken skön design. Det 
här är ett lejon som verkligen 
”biter” sig fast i minnet! 

STAFFAN SWEDENBORG
JOHANNES GARDELÖF

När två blir en

PEUGEOT 508 1,6 E-HDI ACTIVE
Motor: 4-cyl dieselmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar och 
fyra ventiler per cylinder. Max effekt: 
112 hk vid 3 600 varv/minut. Max vrid-
moment: 285 Nm mellan 1 750-2 000 
varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, fram-
hjulsdrift. Automatiserad 6-växlad 
manuell.
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. Fram: fjä-
derben av McPherson-typ. Bak: mul-
tilänkaxel.
Styrning: Kuggstång med elhydrau-
lisk servo. Vändcirkel 12,2 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och bak. 

ABS. ESP.  
Mått/vikt: (cm/kg) Axelavstånd 
282, längd 479, bredd 207, höjd 148. 
Tjänstevikt 1 560. Bränsletank 72 liter.  
Prestanda: Toppfart 197 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 11,9 sek.
Förbrukning/miljö: 4,4 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
115 g/km. 
Pris: 229 900 kronor. 
Plus för: Förbrukning och utsläpp, 
bra standardutrustning, riktigt snygg 
design, fransk komfort.
Minus för: Bakåtsikten är inte den 
bästa, känns lite väl stor.

Peugeot 508 1,6 e-HDi Active.

TAGENE TAGENE

TAGENE

MITSUBISHI ASX 1,6 KOMFORT 30
Ord. pris 199.800:-
ACC-klimatanläggning, farthållare,
alu-fälg, tonade rutor m.m.             

fr. 174.800:-

TAGENE

DRIVE THE CHANGE

KÖP DIN BIL HOS 
OSS PÅ TAGENE!

Cee’d & Venga: 4,4-6,9 l/100 km bl. körning. CO2 
115-165 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel. 
Miljöklass 2005. Bilarna på bilderna är extrautrustade.

KÖP TILL 3 ÅRS SERVICE
ORD.PRIS 11.710:- Nu! 4900:-  

KÖP TILL 3 ÅRS SERVICE
ORD.PRIS 11.710:- Nu! 4900:-  

Venga 1,4 EX 
AC, CD-stereo, C-lås, Elhissar, ESP, Antisladd, 

Airbag förare/passagarere, Sidoairbags.

 Ord. pris 144.900:-   Nu! 129.900:-

MITSUBISHI COLT EDITION 30
Ord. pris 128.800:-
ACC-klimatanläggning, farthållare, alu-fälg,
tonade rutor,  Backsensor, takspoiler  m.m.       fr. 114.900:-

MITSUBISHIMOTORS.SE - FITS YOUR LIFE

MITSUBISHI-
GARANTI

ASX: Bränsleförbr. bl. körning 5,9 l/100 km. CO2 från 135 g/km. COLT: Bränsleförbr. bl. körning från 
5,1 l/100 km, CO2 119 g/km. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade.

RENAULT CLIO FLEXFUEL ANNIVERSARY 

Nu! 114.900:- Ord. pris 139.900:- 
Tillägg metallic 4.900:-

Sveriges mest sålda småbil 2010!

www.hedinbil.se

Cee’d 1,6 CRDI SW Komfort 2011
Miljöbil. Inkl Komfort-paket, Klimatanläggning,

Farthållare, Backvarnare, Antispinn m.m. 

Ord.pris 201.900:-  Nu! 184.900:-

ANNIVERSARY-PAKET PÅ KÖPET:
ECC, 15” Alufälgar, Lackade lister, 

Tonade rutor, värde ca 12.000:-

Clio: bränsleförbr. bl.körning 0,59 l/100 km. CO2 från 139 g/km (värde med bensin). Mégane: Bränsleförbr. bl. körning 0,67 l/100 km. 
CO2 159 g/km (värde med bensin). Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade

RENAULT MÉGANE FLEXFUEL SPORT TOURER AUTHENTIQUE

Nu! 139.900:- Ord. pris 168.900:- 
AC, Färddator, Elhiss. fram, Antisladd ESP, Antispinn ASR, CD med MP3 
Tillägg metallic 5.500:-

Omgående 
leverans!

MILJÖBIL
SKATTEFRI I 5 ÅR

MILJÖBIL
SKATTEFRI I 5 ÅR

dacia.se

Dacia Duster 4x4  
från osannolika 134.900:-

Allt du förknippar med en äkta 4x4. Utom prislappen.

*Renault Billån:
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SERVICE - DÄCK - FÄLGAR - SÄSONGSFÖRVARING

����������

FABRIKS
FÖRSÄLJNING

Välkomna 
till SKEPPLANDA Industriområde

Svenska Miljödäck AB • Tel:  0303-33 70 00

LÖRDAGSÖPPET 
I APRIL 2/4, 9/4, 16/4

KL 10 - 14
KVÄLLSÖPPET 

I APRIL 

TILL KL    18TIS-ONS

Lämna in dina gamla hjul 

i god tid så är de klara 

när du behöver dem!

fr1095:-
/däck

225/45R17 94W XL

KLART PÅ BILEN-PRIS

ROCKSTONE
F105

Värdecheck Rabatten gäller alla personbilsdäck 
från Goodyear och Pirelli

100 150
Exportgatan 22 | 031-742 32 30 | www.dackia.se

Erbjudandet gäller privatpersoner så långt lagret räcker, 
dock längst t o m 15 maj 2011. Kan ej kombineras med 
andra erbjudanden eller avtal. På hemsidan är rabatten 
redan avdragen och klar.

NAMN TEL

fr993:-
/däck

185/60R14 82H

KLART PÅ BILEN-PRIS

fr1091:-
/däck m värdecheck

185/60R14 82H

KLART PÅ BILEN-PRIS

200kr/däck
Gäller 15”
och mindre

kr/däck
Gäller 17”
och större

kr/däck
Gäller 16”

YOKOHAMA
C DRIVE 2

GOODYEAR 
EFFICIENTGRIP

Däcken du kan vara säker på i sommar 

I lagens namn så ska vinterdäck 
sitta på från 1 december till 31 mars, 
om det anses vara vinterväglag. 

Vi ser till att du inte är ute på hal is!

Definitionen innebär i praktiken att om det finns 
is, snö eller frost på vägbanan så ligger bedöm-
ningen i polisens händer. Vinterväglagen gäller 
för personbilar, lätta lastbilar, släpvagnar och 
bussar upp till 3,5 ton - men det finns några un-
dantag. 

Exempelvis för provkörning eller bogsering 
i samband med reparation eller om man måste 
åka till bilbesiktningen. Det finns även kryphål 
för utlandsregistrerade fordon och märkligast av 
allt är att veteranare inte behöver följa reglerna.  

Dubbar förbjuds
Vilka vinterdäck ska man då välja? Bor man i söder 
föredrar 40 procent att köra på dubbdäck medan 
siffran är så hög som 90 procent i de nordligas-
te delarna. Tittar vi på landet i sin helhet så är 
siffran för dubbdäckanvändare över 70 procent, 
vilket säger en hel del. 

Men ska det vara dubbat eller inte? Svaret 
beror på vart man bor och vilken tid på dygnet 
körningen sker. Befinner man sig i en storstad är 
det oftast helt okej att köra dubbfritt, men om 
man lever på landsbygden med dålig snöröjning 
så är dubbar att föredra. 

Skillnaden mellan dagens moderna dubbfria- 
och dubbdäck är dock ganska små. Så länge man 
kör på snö är däcken jämförbara, men då snön blir 
packad och blixthalka uppstår eller på våt is så är 
dubbdäcken i en klass för sig. 

Däremot är stålstiften ett litet hälsoproblem 
då de river upp små farliga partiklar från vägba-
nan och regeringen har överlåtit till våra kommu-
nala politiker att själva bestämma om dubbdäck-
ens vara eller icke vara, vilket är skrämmande och 
gynnar knappast trafiksäkerheten.

Lägger du på nya dubbdäck så ska de helst 
köras in trettio mil på torr asfalt för att dubbar-

na ska sätta sig. Även gamla dubbdäck bör köras 
ett antal mil på barmark för att rugga av den torra 
gummiytan. 

Har du begagnade vinterdäck så glöm inte att 
kolla mönsterdjupet som måste vara minst tre 
millimeter annars riskerar du att hamna i första 
bästa dike. Är något däckpar slitet är det bäst att 
byta alla fyra så man har samma mönster och lika 
friska däck runt om. 

Men oftast blir det bara två nya och då ska de 
fräschaste placeras bak oavsett om bilen är fram- 
eller bakhjulsdriven. Vi rekommenderar att mon-
tera vinterdäcken i tid och vid köp av nya så tänk 
på att du får vad du betalar för. 

Lågpris kan bli dyrt och alla vinterdäck är 
heller inte godkända - vad som krävs är en äkta 
M+S-märkning (Mud and Snow) på däcksidan. 
Är det så att du blir ertappad med att köra på 
sommarsulor under vinterväglag blir det 1 200 
kronor i böter. 

Men än värre: skulle olyckan vare framme så 
kan försäkringsbolaget vägra betala ut skadebe-
loppet för din bil. Ta det säkra före det osäkra så 
du inte blir ”däckad” vid den första blixthalkan!

JOHANNES GARDELÖF

Bli inte ”däckad”

Dubbat eller inte?

2011  |   vecka 12  |   nummer 11  |   alekuriren 25

Nu finns vi 
i Nödinge!

Öppettider: Vardagar 8–18  Lördagar 9–13

Rödjans väg 2
Tel. 0303-35 09 90

Vi har reservdelar och 
till behör till alla bilar.

10 % 
rabatt
på alla tillbehör med 
Mekonomenkortet.

Snart kommer ”kon-
taktannonserna” att 
öka dramatiskt – frågan 
är bara hur många som 
kommer att bli blixtför-
älskade? 

Att hitta framtidens 
livskamrat är nämli-
gen relativt dyrt och 
utseendet kan många 
gånger diskuteras. 

Men som kompen-
sation blir den första 
dejten garanterat elek-
triskt laddad och spän-
ningen stiger för varje 
minut. 

Peugeots senaste 
elbil iOn är rejält i 
stöten och frågan är 
om fransosen blir din 
nya elskling? 

Tänk att du kliver ut på mor-
gonen för att åka till jobbet. 
Men innan stickkontakten 
dras ur och rumpan place-
ras i förarsätet så tar du ett 
djupt andetag med frisk och 
ren luft. 

Du rullar ljudlöst och av-
gasfritt iväg, liksom många av 
dina grannar i kvarteret. 

Ja, i framtiden utbris-
ter säkert många. Men icke, 
vi pratar nutid. Under nästa 
år lanseras en hel radda el-
bilar som söker kontakt med 
miljömedvetna kunder. Vi 
har testat nya Peugeot iOn i 
staden vars borgmästare stri-
der mot avgaserna. 

Rena kopian
Paris är världsberömt för sina 
vackra parker och ståtliga 
byggnader, men även för den 
dåliga luftkvalitén. Därför är 
det inte konstigt att Peugeot 
förlagt provkörningen av sin 
elbil iOn till just fransmän-
nens huvudstad vars borg-
mästare, Bertrand Delanoë, 
tänker förvandla till ”Euro-
pas grönaste metropol”. 

I den målsättningen spelar 
testbilen en nyckelroll och 
inom kort dyker även sys-
konbilen Citroën C-Zero 
upp och båda är i sin tur rena 
kopior på Mitsubishi i-MiEV. 
Det är bara smådetaljer i 
nosen och på bakluckan som 
skiljer dem åt, men det här är 
ett sätt att lyckas få utveck-
lingskostnaderna i hamn. 

Designen är en äggformad 
historia vars formgivning im-
ponerar både på ut- och insi-
dan. Kupén är en trevlig be-
kantskap med plats för fyra 
vuxna, men glöm stora resväs-
kor i bagaget. Utöver instru-
menteringen och växelvälja-
ren skiljer sig inte sladdbar-
net mycket åt från en ”vanlig” 
bil. Tja, förutom motorljudet 
då – för här är det precis tyst. 

Spara ström
Namnet iOn är en smart an-
spelning på litiumjon-batte-
rierna som kan lagra nästan 
dubbelt så mycket el i jämfö-
relse med ett nickel-metall-
hydridbatteri. Drivlinan är en 
relativt ovanlig konstruktion 
eller vad sägs om en bakmon-
terad elmotor på 64 hästar 
och bakhjulsdrift? Eftersom 
framfarten sker med elektri-
citet så finns bara två växlar: 

framåt och bakåt. 
Toppfarten är 130 knyck 

och färden till hundra rullar 
på 15,9 sekunder. Räckvid-
den är i bästa fall femton mil 
och eftersom batterikapacite-
ten är sexton kilowattimmar 
och bilen drar 1,07 kWh per 
mil så blir milkostnaden drygt 
en krona! Att ladda upp de åt-
tioåtta litiumjoncellerna med 
hushållsel tar sju timmar och 
här återkommer vi till pro-

blematiken kring batterierna. 
En elbil får nämligen 

aldrig köras tom, utan vart-
efter batterispänningen sjun-
ker så stängs vissa funktio-
ner av för att spara ström - 
innan bilen slutligen stendör. 
Undrar du över priset? Tja, 
att dejta Peugeot iOn kostar 
hela 369 000 kronor. Inte bil-
ligt, men det blir garanterat 
ett förhållande som bjuder på 
mycket ”spänning!” 

Fransos söker kontakt

Peugeot iOn.

PEUGEOT ION
Elmotor: Permanent-magnet. Max 
effekt: 64 hk vid 3 500-8 000 varv/
minut. Max vridmoment: 180 Nm vid 
0-2 500 varv/minut.    
Kraftöverföring: Motorn bak, bak-
hjulsdrift. En växel framåt plus back.  
Fjädring: Skruvfjädring runt om. 
Fram: McPherson-fjäderben med 
undre triangellänkar. Bak: halv-
stel axel.   
Styrning: Kuggstång med elservo. 
Vändcirkel 9,0 meter. 
Bromsar: Ventilerade skivbrom-
sar fram och trummor bak. ABS. 
ESC, EBD. 
Mått/vikt: (cm/kg) Axelavstånd 

255, längd 347, bredd 159, höjd 161. 
Tjänstevikt 1 195. Batterikapaci-
tet 16 kWh.
Prestanda: Toppfart 130 km/h. 
Acceleration 0-100 km/h 15,9 sek.
Förbrukning/miljö: 1,07 kWh per 10 
km. Räckvidd 150 km. Laddtid drygt 
sju timmar i vanligt eluttag. CO2: 
0 g/km.
Pris: 369 000 kronor.   
Plus för: Driftkostnaden är drygt 1 
kr milen, utmärkta köregenskaper, 
bra utrymmen, noll i utsläpp.
Minus för: Högt pris, begränsad 
räckvidd. 

Mån - Fre 9-18, Lör 11-14
Verkstad Mån - Fre 7-17 
Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr. 
Tel 0303-24 57 70 
www.toyotakungalv.se

Ring vår servicerådgivare
Ernes så hjälper han dig  
att boka en tid.  
Tel 0303-24 57 77

När gav du 
din Toyota 
en service 
senast?

EXTRA EXTRA EXTRA EXTRA EXTRA

SÖNDAGSÖPPET 
27 MARS 11-14

WWW.ALVANGENSCYKEL.SE
����������������������������������
	�����	�

ÄLVÄNGENS CYKEL  

2.195:-Rea

Extreme 21-vxl
24” eller 26” dirt fjädrande framgaffel
monterad och körklar. 
Ord pris 3.295:-

20%
rabatt 
på utställningsexen30%

rabatt 
på återstående skidprodukter

Säljer en del av uthyrningsskidorna 

och pjäxorna!



Inklusive syntest 
Båge • Fodral

Svennes 
Ur & Optik
G L A S Ö G O N H U S E T

Västra gatan 68, Kungälv 
Tel 0303-101 58

Enkelslipade Fr 400:-

Fr 800:-Dubbelslipade

Fr 1.800:-Progressiva

Välkomna önskar 
Ingela & Susann med personal

Hon & Han, Kungälv  0303 -592 00
StenungsTorg  0303 -77 10 90

Solid

!

 Soya   CECIL  

Alla 
ytterjackor 20% rabatt

Gäller tors, fre & lör, 24-26/3. (Ej Didriksson)

Vårstart 

Boka-tidigt-rabatt!
Boka din fotografering senast 

den 30 mars och du får 8 
bilder med 335 kr rabatt.

ord.pris 1350 kr

Student & Bal

FOTOGRAF 
Lottis Lindström 
0303-24 98 80 

Nytorget 1, Kungälv

Vi är ett lokalt städbolag i Ale 
som förutom traditionell 
städservice även erbjuder 
olika sorters kringservice.

- Vi levererar städning 
 till högsta kvalité
- Vi arbetar i Ale,
 Kungälv och 
 Lilla Edets kommun.

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

VÅRKÄNSLOR
Nytt hår 
och färg
�������������

Västra Gatan 59, KUNGÄLV

Tel. 0303-106 19

www.jeanetteoco.se
Följ oss även på Facebook

Mikaela

Annika

Bissan

Lena 

Therese

Madde

Lisa

������������������
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PASSA PÅ
5 års jubileum firas med 
massor av erbjudanden i 

butiken

�
25% på underkläder från 

Triumph

Ytterbyvägen 17, 
Tel: 0303-124 48 
ÖPPET:
Mån-fre: 10-18 
(lunch13-14) 
Lör: 10-14
www.brudobal.se
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Handla i fästliga Kungälv
�����������
�������������
����������


Gäller vid köp av kompletta glasögon.

Erbjudandet gäller tom 31 januari.

Tel. 0303-174 00 
Trädgårdsg. 24, mittemot fi skhandlar’n 

Öppettider: Måndag-fredag 09.30-18.00 (lunchstängt 13-14)

KUNGÄLV

Nordmanna 

         Bowling
Nordmannatorget Kungälv •  Tel: 0303-16345 • www.nordmannabowling.se  

�

�����������������������
BOWLA OCH ÄT GOTT HOS OSS! 
VI HAR FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER

St. 36-41 | 1495:-
Södra Gränden 1, Telefon 100 34

Välkommen in!  Lena med personal

VATTENTÄTTtill hela familjen!
Junior st. 28-35 

799:-

Dam, creme 
st. 36-41 1099:-

Herr, blå 
st. 40-46 
1099:-

Extra par 
skosnören!

Syn-
undersökning

11:-
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VÄSTERLANDA. Väster-
landaborna propagerar 
för en gång- och cykel-
bana till centralorten.

Nu har en förening 
bildats som driver 
frågan.

Leaderpengar har 
beviljats och i april 
kommer ortsborna att 
kallas till ett informa-
tionsmöte i bygdegår-
den.

Önskemålet om en gång- 
och cykelbana från Väster-
landa till Ström framkom 
första gången i samband med 
kommunens översiktsarbete.

– Dialoggruppen som 
bildades i Västerlanda förde 
fram ett tydligt behov av en 
gång- och cykelbana. Ären-
det aktualiserades i höstas 
när Centerkvinnorna mani-

festerade genom att cykla 
från Västerlanda till Ström, 
säger det tidigare kommu-
nalrådet Bjarne Färjhage, 
som intagit rollen som kassör 
i den nybildade föreningen 
Cykelväg i Västerlanda.

– I samband med min 
avtackning som kommunal-
råd öppnade jag ett bankgiro 
där folk kunde uppvakta med 
ett bidrag. Det blev 5 000 
kronor som kom in på kontot 
och dessa pengar ska nu för-
valtas på bästa sätt.

Dela upp sträckan
Ordförande i föreningen är 
Peter Larsson, som också är 
initiativtagare till den Face-
bookgrupp som bildats.

– Facebookgruppen kom 
igång i slutet av maj och har 
idag ett 50-tal medlemmar, 
berättar Peter.

Alldeles nyligen fick 
Cykelväg i Västerlanda sin 
Leaderansökan beviljad. Nu 
ska en konsult kontrakteras 
och en förstudie tas fram.

– Vi kommer att dela upp 
sträckan i två etapper. Under 
hösten 2011 ska vi ha klart 
förstudien för den första 
etappen och 2012 tar vi res-
terande del. Nu gäller det att 
gå vidare i kontakten med 
markägare och informera all-
mänheten om vad som är på 
gång. Med en stark opinion 
i ryggen ska vi sedan utöva 
påtryckning på Trafikverket, 
Västra Götalandsregionen 
och kommunen, säger Bjarne 
Färjhage.

– Föreningen är väl med-
veten om vilken lång tid det 
tog för att få till stånd en 
gång- och cykelväg mellan 
Lödöse och Nygård. Vi 

hoppas få uppleva en snab-
bare resa den här gången. 

Någon exakt tidplan är emel-
lertid svår att sia om, avslutar 

Bjarne Färjhage.
JONAS ANDERSSON

I höstas presenterades en nuläges-
analys, gjord av GR (Göteborgsre-
gionens kommunalförbund), som 
visade på ett antal förbättringsom-
råden. Dessa förbättringsområden 

utgör stommen i den handlingsplan 
som nu tagit sig form i LEKUS. 
Verktyget är uppbyggt så att alla 
kan följa arbetet från de övergripan-
de målen genom alla led ner till den 

konkreta aktiviteten och tvärtom. 
Samtidigt får skolan ett bra verktyg 
för att planera och följa upp arbetet 
på ett strukturerat sätt.

En av de framgångsfaktorer som 
GR:s rapport pekade på var att kom-
munen bör stimulera lärare att lära 
av varandra, att samarbeta i arbetslag 
och utvärdera sina metoder. Något 
som nu förenklas via LEKUS.

LEKUS är ett kvalitetssystem 
som hjälper skolan att rikta mål 
till alla i organisationen och sam-
tidigt ge utrymme för lokala mål. 
Med klara uppföljnings- och utvär-
deringsfunktioner i systemet kan 

skolan tydliggöra resultat av allt från 
genomförda aktiviteter till målupp-
fyllelse. Detta leder till ökad kvali-
tetssäkring av arbetet med skolut-
veckling.

– Med LEKUS lansering går vi 
in i en ny fas i vårt arbete med att 
skapa en attraktiv skola med goda re-
sultat, säger Mona Tolf, bildnings-
chef i Lilla Edets kommun.

– Det blir nu möjligt för alla att 
ta del av det arbete som görs på våra 
förskolor och skolor, avslutar Mona 
Tolf.

LILLA EDET. Kommun-
styrelsen i Lilla Edets 
kommun har beslutat 
att köpa in iPad för att 
bland annat distribuera 
handlingar inför sam-
manträden.

Bakgrunden till 
beslutet är att kom-
munen vill digitalisera 
handlingar och annan 
information.

Det är mer ekono-
miskt fördelaktigt och 
mindre resurskrävande.

Initiativet att införskaffa 
iPads kom ifrån förvaltning-
en som såg fördelarna med 
den nya tekniken. Att valet 
föll på iPad och inte android-
läsplatta motiveras av iPadens 

läsbarhet, batteritid och an-
vändbarhet på lång sikt. Le-
damöter i kommunstyrelsen 
måste kontinuerligt läsa ett 
stort antal dokument, ofta 
med detaljrika kartor, och 
då är ett av grundkraven att 
läsplattan har en stor skärm 
med bra grafik. För dem med 
synfel innebär iPaden en vä-
sentlig fördel gentemot pap-
pershanteringen då man 
enkelt kan zooma upp doku-
ment till läsbar storlek.

– Förutom kostnadsbe-
sparingar förväntar vi oss att 
detta skall leda till att vi ef-
fektiviserar oss, säger Lena 
Palm, kanslichef i Lilla Edets 
kommun.

– Som det är idag avsätter 
kansliavdelningen mycket 
tid för kopiering och manu-

ell pappershantering. Genom 
att distribuera handling-
ar elektroniskt kan vi frigö-
ra personalresurser till annan 
service gentemot kommunin-
vånare och den egna organi-
sationen.

Den nya tekniken innebär 
att ledamöterna får ett mo-
dernt och smidigt verktyg 
som underlättar arbetet och 
samtidigt gör dem mer till-
gängliga. Med surf i iPaden 
kan de hämta upp handling-
ar och information var helst 
de befinner sig. Det är möj-
ligt att på plats söka komplet-
terande information, något 
som öppnar upp för en snab-
bare och effektivare hante-
ring av ärenden.

Alla ledamöter kommer 
dock inte att få en iPad. Det 

är bara de ledamöter som inte 
har en fungerande laptop som 
kommer att få iPads. Förde-
len med läsplatta gentemot 
laptop är att läsplattan är lätt-
tare att bära med sig och drar 

mindre el.
Lilla Edets kommun är 

inte ensam om att satsa på 
den nya tekniken. Ett flertal 
andra kommuner har redan 
infört iPads i verksamheten, 

så som bland annat Bengts-
fors kommun, Göteborgs 
Stad och Malmö Stad.

Gång- och cykelbana i Västerlanda
– Förstudie möjliggörs tack vare Leaderpengar

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Peter Larsson är ordförande och Bjarne Färjhage kassör i den nybildade föreningen Cykelväg 
i Västerlanda.

Unikt kvalitets- och uppföljningssystem för skolan
– Nytt webbverktyg lanseras
LILLA EDET. Första veckan i april lanseras kommunens 
nya webbverktyg LEKUS – Lilla Edet Kvalitets- och Upp-
följningssystem för skolan.

Verktyget är ett led i processplanen mot en ”Attraktiv 
skola med goda resultat” och öppnar upp för en helt ny 
transparens och öppenhet i det fortsatta utvecklingsar-
betet inom skolan. 

Genom LEKUS kan alla som vill ta del av skolans akti-
viteter och insatser för att öka måluppfyllelsen.

Lilla Edets kommun köper in iPads
– Ser många fördelar med den nya tekniken

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Kommunstyrelsens ledamöter förses med iPad. Genom att distribuera handlingar elektro-
niskt vill kommunledningen frigöra personalresurser till annan service gentemot kommunin-
vånare och den egna organisationen.

SJÖBERGS BYGG 
& PORTTEKNIK 

0702-28 14 60 • sjobergportteknik@gmail.com

Port-
automatik

ingår! Garageport

från 8.895

VÄRLDENS STÖRSTA TILLVERKARE AV GARAGEPORTAR

På GåNG  i kommunen
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Sista ansökningsdag är den 10 april!
��������������������� ���������������
������������������������������� ������������
���������������������������

��������������������������
�����������������������	����������
�������������������������������	��������	�

Grundlärarprogrammet 
för årskurs 4-6,NO-teknik
(240 hp) på distans.
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INBJUDAN TILL 
RELEASEPARTY!
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Varmt välkomna!

Lilla Edetmässan 
9-10 april 2011
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Läger för unga anhöriga
12-14 augusti 2011
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VILL DU GÖRA 
SKILLNAD?
BÖRJA MED ATT 

SLÄCKA LJUSET!!
26 mars 

kl. 20:30-21:30
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Föreläsning: Hundar med problem. 
Torsdag 24/3, kl. 18.00
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Deckarklubben. 
Tisdag 29/3 kl. 14.00

Världsbokdagen: Författarbesök. 
Onsdag 13/4 kl. 18.30
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Utställning: Äldre bruksföremål. 
Lördag 16/4, kl. 11.00-13.00
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Vi är inte nöjda förrän du är nöjd.

standardglasögon

Optikerfamilj i 80 år

Det personliga och snälla familjeföretaget

Även stort urval 
lågprisglasögon
Båge och Enstyrkeglas 

fr 480:-
Båge och Prog.glas 

fr 1570:-

Industrigatan 2 Lilla Edet, 0520-65 00 10

MASSOR AV 
NYHETER OCH 
ERBJUDANDE 
I VÅR MONTER!

KÖP STÄDUTRUSTNING FRÅN 

SMART OCH GÖR JOBBET LÄTTARE!

Träffa representanter från STIGA, Smart, 

och Melitta under lördagen på mässan.

STIGA Gräsklippare
Multiclip 50 Rental

NU 3.495:-*

Ord pris 4.595:-

Kaffemaskin 
för kapslar
Cupicup, snygg kapselmaskin till 
otroligt pris. Ångfunktion. Finns i vitt 
eller silver/svart. 
40 kaffekapslar på köpet

NU 695:-
Ord pris 1.495:-

Trädgårdspollare York
LED-lampor som tänder sig vid mörker 
samt lågenergilampa (ingår)som tänder 

sig vid rörelse. Finns med eller utan 
uttag. Markfäste på köpet.

NU 399:-
Ord pris 995:-

/st

Reservation för slutförsäljning

*  PRESENT 
TILL ALLA 
SOM BOKAR 
PÅ MÄSSAN

DEMO AV MELITTA

KAFFEMASKINER

PÅ MÄSSAN!

VAR MED I VÅR 

MONTERTÄVLING OCH 

VINN FINA PRISER!

5 MODELLER ELCYKLAR 
FRÅN PROMOVEC PÅ LAGER!
Ex. Ord pris 10.995:-

����������

Din ICA handlare i Lilla Edet…

VÅFFEL
DAGEN
fi ras den 25 mars
ett tips från oss i butiken

På fredag vill vi fi ra Våffeldagen. 
Därför bjuder vi på våffl or under 
fredagen mellan kl 10–17.

Välkommen till butiken!

Patrik med personal

  

 20k    /st 

 Kanelkrans 
      

 Från vårt eget bageri 

 B A G E R I  &  C A F É

  

 15k    /kg 

  

 59k    /kg 

 Potatissallad 
 Vår egen.      
     

  

1690
 /hg Rostbiff

Jfr pris 169:00/kg.     

  

 149k    /st 

 Smörgåstårta 
     Lax/Räkor. 5-6 bitar.  
     

  

 99k    /kg 

 Lövbiff 
 ICA. 
Ursprung 
Sverige. 
    Av innanlår. 
Av nöt.  

I delikatessen

Från kallskänken

Superklipp!
 Päron 
Conference 
 ICA. Holland/Belgien.     
Klass 1.  
     

Öppet 8–22 alla dagar
www.icabostrom.se
facebook.com/icabostrom

IC
A

 Butiksreklam

Priserna gäller t o m söndag 27/3-11. Reserv för slutförs och ev tryckfel.

I över 100 år har vi byggt pålitliga transportbilar och oavsett dina behov fi nns det en modell 
som passar. Nya Master lastar enorma mängder och går att få i oändligt många varianter. 
Dessutom är den lätt att specialanpassa till din verksamhet. Trafi c är den mångsidiga 

mellan modellen som underlättar dagarna för många hantverkare med sin personbilskomfort. Med Kangoo 
Maxi får du väldigt mycket utrymme för pengarna, och en bil som känns liten när du kör och stor när 
du lastar. LÄS MER OM ALLA VÅRA KOMPLETTA ARBETSPLATSER PÅ FYRA HJUL PÅ WWW.RENAULT.SE 

www.renault.se

Nya Master pris från 247.200 kr ex. moms eller 2.530 kr/mån. Bränsleförbrukning vid blandad körning 8,3 l/100 km (L2H2 3,5t 2.3 dCi 125hk man motor). CO2-utsläpp: 211 g/km (L2H2, 3,5t, 2.3 dCi 125hk man motor). Trafi c pris från 215.360 kr ex. moms eller 2.015 kr/mån. Bränsleförbrukning 
vid blandad körning 7,3 l/100 km (L1H1 2,9t  2.0 dCi 115hk Quickshift motor). Koldioxidutsläpp CO2: 192 g/km (L1H1 2,9t 2.0 dCi 115hk Quickshift motor). Kangoo Maxi pris från 135.600 kr ex. moms eller 1.390 kr/mån. Bränsleförbrukning vid blandad körning 5,3 l/100 km (1.5 dCi 85hk man 
motor). Koldioxid utsläpp CO2: 140 g/km (1.5 dCi 85hk man motor). Bilen på bilden är extrautrustad. *Leasingkostnaden är exkl. moms och baseras på 30% förhöjd första hyra, 36 mån, 40% restvärde. Finansiering via Renault Billeasing. Lokala avvikelser kan 
förekomma. Inga avgifter.

KANGOO MAXI 
HERITAGE INTRODUKTIONSPRIS FRÅN CA 

124.700:- (1.275:-/mån*)
ORD. PRIS 135.600:- (1.390:-/MÅN*) EX. MOMS

NYA MASTER 
HERITAGE INTRODUKTIONSPRIS FRÅN CA 

216.500:- (2.215:-/mån*)
ORD. PRIS 247.200:- (2.530:-/MÅN*) EX. MOMS

TRAFIC 
HERITAGE INTRODUKTIONSPRIS FRÅN CA 

184.500:- (1.885:-/mån*)
ORD. PRIS 215.360:- (2.202:-/MÅN*) EX. MOMS

PÅLITLIGA 
ARBETS KAMRATER 
SEDAN 1901
DET FIRAR VI MED ”HERITAGE” INTRODUKTIONSPRISER

GRAND CONFORT-PAKET                                2.990:- ex. moms.

TRAFIC 
Paketet innehåller smarta funktioner 
som färddator, farthållare, klimat anlägg-
ning och impulsfunktion på fönsterhiss 
förarsida. 

VÄRDE 41.390:-**

KANGOO MAXI
Komfortpaketet ger dig bl.a. luft konditio-
ne ring (AC), radio/CD med ratt reglage, 
färd dator, glasade bakdörrar med värme, 
torkare och spolning. 

VÄRDE 15.910:-**   

MASTER 
Specialanpassa förarmiljön så den 
mer liknar ett mobilt kontor. Utökade 
förvarings utrymmen, färddator, klimat-
anläggning ECC och mycket mer. 

VÄRDE 45.150:-**

** Totalt värde 
Heritage och 
Grand Confort.

Lilla Edet
Brovägen 20
0520-49 40 90
www.stendahlsbil.se

Stenungsund
Munkerödsvägen 3A
0303-36 03 30
www.stendahlsbil.se

Sättpotatis i många 
olika sorter 
från 50:- 

Närodlade 
Penséer i 10-pack 
29:90 (Ord. pris 39:90)

Wäxthuset i Lilla Edet AB
Göteborgsvägen 119
463 33 Lilla Edet
Tel: 0520-44 10 29

NU ÄR VÅREN ÄNTLIGEN HÄR!

4 för 100:- (Ord. pris 35:- st)

Blanda fritt bland Hagas sortiment av:
- Plantjord 
- Täckbark
- Barkmylla
- Naturgödsel
- Dressjord

Öppet:
Vard: 09.00-18.00
Lörd: 10.00-15.00
Sönd: 10.00-15.00


