
SKEPPLANDA. På tors-
dag premieras en skri-
bent.

Bibliotekets Vänner 
i norra Ale arrang-
erade tillsammans med 
Surte-Bohus biblioteks 
och kulturförening, bib-
lioteken och Studieför-
bundet Vuxenskolan en 
skrivartävling i vinter.

Den är nu avgjord.

På torsdag väntar sanning-
ens minut för de medverkan-
de "författarna" som bjudits 
in till en festlig ceremoni i 
Skepplanda bibliotek. Förut-
om att vinnaren offentliggörs 
av juryn väntar ett antal he-
dersomnämnande.

Uppgiften att skriva en be-

rättelse vars handling har sin 
utgångspunkt i Ale kommun 
var det många som klarade av. 
Juryn fick klia sig i huvudet 
lite extra för att särskilja bi-
dragen.

Vinnaren kommer att få 
sin berättelse vackert in-
bunden och i lokaltidning-

ens sommarupplaga kommer 
vinnarbidraget att publiceras 
för allmänheten.

Den som inte kan hålla sig, 
utan vill höra vad som fick 
juryn att göra sitt val, hälsas 
välkommen till Skepplan-
da bibliotek på torsdag kväll. 
Även då kommer berättelsen 

att läsas upp. Det blir också 
musik, enklare förtäring och 
trivsamt mingel.

Juryn har bestått av Sigun 
Melander, Sori Rosendahl 
och Per-Anders Klöversjö.

❐❐❐
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POLIS
RONDEN

Onsdag 20 april

Våldtäkt
En anmälan om våldtäkt görs i 
Ale kommun.

Kabelstöld sker på järnvägs-
spåret i Surte.

Torsdag 21 april

Plånboksstöld
En kvinna i 70-årsåldern som 
besöker en matvaruaffär i 
Älvängen blir bestulen på sin 
plånbok.

Lördag 23 april

Datorstöld
Stöld ur en bostad i Alafors. En 
dator tillgrips.

Söndag 24 april

Inbrott i Surte
En ruta krossas till församlings-
hemmet i Surte och gärnings-
män tar sig in i fastigheten. 
Det är ännu oklart om något 
tillgripits.

Relationsbetingad misshan-
del i Surte.

Måndag 25 april

Snatteri
En ung snattare ertappas på 
Ica i Nödinge.

Antalet anmälda brott under 
perioden 20/4 – 25/4: 15.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Ju tidigare du bokar desto 
bättre rabatt får du! 

Ring för priser och mer info 
0303-24 98 80 | 0706-07 01 24

fotografering
student  och bal
boka-nu-rabatt

www.fotograflottis.se

Skrivartävling i Ale avgjord

WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

Ska du sälja 
din bostadsrätt?
Vi har paketerat allt du behöver för en lyckad 

försäljning. Börja idag på svenskfast.se

Välkommen att 
kontakta oss!

Alebutiken, Ale Torg 12, 

0303-74 90 00.
Lars-Erik 
Eriksson

Erik 
Boström

Danijela 
Todorovic

Peter
Collén

Monica 
Carlsson

Marie 
Aronsson

Peter 
Eriksson

PRIS 460 000 kr/bud. AVGIFT 1 696 kr/månad.
VISAS On 27/4. Ring för tidsbokning. Brukstorget 1a. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE NOL 1 rok, 33 kvm

S
M
S
:A

3
0
6
7
0

T
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L
7
1
1
2
2

PRIS 1 495 000 kr/bud. TOMT 866 kvm . VISAS To 28/4. Ring för tidsbokning. Gallåsvägen 151.
ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 03 vxl 0303-74 90 00.

ALE NOL 4 rok, 75 + 36 kvm

• Centralt men avskillt • Högt/ ljust • Mysigt/charmigt

S
M
S
:A

3
2
1
2
5

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 850 000 kr/bud. AVGIFT 2 238 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Nordgärdesvägen 3a. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 2 rok, 66 kvm

S
M
S
:A
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1
2
0

T
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L
7
1
1
2
2

PRIS 650 000 kr/bud. AVGIFT 2 747 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Björkvägen 5a. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE ALAFORS 2 rok, 56,5 kvm

S
M
S
:A

2
9
9
2
8
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L
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2
2

PRIS 1 275 000 kr/bud. AVGIFT 5 281 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Skjutsvägen 38. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE NÖDINGE 4 rok, 114,5 kvm
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3
2
2
4
6
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L
7
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1
2
2

PRIS 575 000 kr/bud. AVGIFT 3 007 kr/månad.
VISAS On 27/4 17.00-17.30. Alkalievägen 9b. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 2 rok, 54,5 kvm
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M
S
:A

3
5
7
1
6

T
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L
7
1
1
2
2

PRIS 595 000 kr/bud. AVGIFT 2 602 kr/månad.
VISAS Ti 26/4 18.30-19.00. Granhäcksvägen 3c. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 2 rok, 55,4 kvm

S
M
S
:A

3
5
1
7
8

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 750 000 kr/bud. AVGIFT 2 500 kr/månad.
VISAS On 27/4 17.00-17.30. Ring för tidsbokning.
Storegårdsvägen 8. ALE Erik Boström 0303-74 90 06.

ALE NOL 3 rok, 67 kvm
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2

BOSTADSRÄTTER  ALE

VILLOR ALE

* VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING.  NÖDINGE ALE TORG. TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE

Vårdagar på GEKÅ 29-30 april

ÖPPET VARDAGAR 07-17.30 • LÖRDAGAR 09-14

LÖDÖSE 0520-66 18 80
LILLA EDET 0520-65 14 20

”det bästa du kan ge ditt hus”
NOVOROOM

Representant på plats i 
Lilla Edet lördag 30 april

Ta med ritning & bilder för att underlätta.
Ring gärna innan för tidsbokning

VAR MED I 
UTLOTTNINGEN 

AV DENNA 
DEMOGRILL!

Värde 3595:- 
Gäller vid kontantköp  för minst 1000:-

Trall
Tryckimpregnerad

28x120 

10:50:-/lpm
Gäller kortlängder så långt lagret räcker

Övriga längder 11:95:-/lpm

K
AM

PANJPRIS

3595:-

ALLT LADDAT FÖR SOMMARENS GRILLKVÄLLAR!

SUPERTÄCKLASYR  
10 liter Ord pris 1395:-

NU 749:-

TRALLOLJA 
YUNIC 45%

3 liter. Ord pris 282:-

NU 199:-

TAKPANNA
BENDERS PALEMA
Röd, svart, tegelröd

57:-/kvm

ST:ERIKS MARKSTEN
Rustik grå tumlad 
200x133x50mm

159:-/kvm
Inkl. fogsand

SWEDOOR

P100 2995:-
P400 3695:-
P1000 4195:-

VI BJUDER 
PÅ BRYTNING

FRI 
HEMKÖRNING

Gäller både 
sten och tak-
pannor Inom 
3 mils radie

VI BJUDER 

PÅ FIKA!

VÄLKOMNA!

SISTA 
CHANSEN 
I HELGEN!
                      

Elitfönster 
till oslagbara 

priser!

P100

P400
Erbjudanderna gäller vid kontant betalning och så långt lagret räcker

P1000

Gäller endast 
9x20 och 9x21

15% på allt impregerat regelvirke 
på våra redan låga priser!
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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

ALAFORS. Nedräk-
ningen pågår.

Till hösten utvecklas 
Ale Elförenings verk-
samhet till att omfatta 
även elhandel.

– Just nu förbereder 
vi vår lansering, säger 
vd, Stefan Brandt.

Ett viktigt led i förberedel-
serna har varit rekryteringen 
av Malin Flysjö, 35, som 
nu påbörjar sin tjänst som 
marknads- och elhandels-
chef. Hon kommer närmast 
från Bergen Energi, men har 
även ett förflutet på Fortum 
och Hemel.

– Jag har jobbat inom 
elbranschen sedan 1995, året 
efter kom avregleringen på 
elmarknaden med allt vad det 
innebar, säger Malin Flysjö.

Varför blev det 
elbranschen för din del?

– Jag har alltid tyckt att 
det har varit spännande med 
kundrelationer och tjänste-
försäljning. Att det just blev 
elbranschen var däremot en 
slump. Jag tycker fortfarande 
att det är lika roligt och arbe-
tet ger mig många givande 
diskussioner. Bara det 
faktum att beskriva skillna-
den mellan elnät och elhan-
del känns väldigt angeläget, 
säger Malin Flysjö.

Är Ale kommun en ny 
bekantskap för dig?

– Nej, inte alls. Min man 
är från Hålanda och där bor 
även svärfar. Att jag kände 
till Ale vägde naturligtvis in 
när jag tackade ja till det här 
jobbet. Det känns oerhört 
stimulerande. Trots att vi bor 
i Frillesås så känns det lite 
grann som att komma hem. 

Det ska bli skönt att slippa 
pendlandet till Stockholm.

Snart antas riskpolicyn i 
Ale Elförenings styrelse och 
därefter fortsätter arbetet 
med marknadskommunika-
tionsplanen, det ska fram en 
ny logga och en ny grafisk 
design för företaget.

– Det är många områden 
som berörs och vi jobbar på 
för fullt. Vi hinner tyvärr 
inte klart till Gröna Mässsan 
i Nol den 7 maj men vi ser 
fram emot att få visa upp vår 
nya kostym efter sommaren. 
Internt handlar det även om 
att ta fram en utbildnings-

plan, så att all personal på 
företaget vet vad som väntar, 
säger Malin Flysjö.

Såväl privatkunder som 
företag har redan hört av sig 
till Ale Elförenings kontor 
och visat sitt intresse av att 
börja handla el lokalt.

– Innan sommaren ska vi 

fatta beslut om vilken sam-
arbetspartner vi ska ha för 
att kunna handla effektivt 
på elbörsen. Vi vill kunna 
erbjuda bästa möjliga pris 
till våra kunder, säger Stefan 
Brandt.

– Vi koncentrerar oss på 
våra elnätkunder i Ale och 
Lilla Edet i första hand. 
Elhandel tenderar ofta att bli 
en smula opersonligt. Våra 
ägardirektiv ser dock annor-
lunda ut än vad som är fallet 
för de stora jättarna på mark-
naden. Ale Elförening ser 
andra värden än vinstmaxi-
mering och det känns väldigt 
bra, förklarar Stefan Brandt.

För att tillvarata kunder-
nas intressen planerar Ale 
Elförening att bjuda in till 
kundkvällar och löpande 
informationskvällar vad det 
lider.

– Vi tar tacksamt emot 
förslag och idéer från våra 
kunder, säger Malin Flysjö.

Ale Elförenings planerade 
entré på elhandelssidan har 
inte gått konkurrenterna 
förbi.

– Vi har noterat att det 
finns företag som genom-
för riktade kampanjer i Ale 
kommun. Det ser vi bara som 
ett bevis på att vi är tagna på 
allvar, avslutar Stefan Brandt.

Lokal elhandel snart verklighet
– Förberedelserna är i full gång

I ALAFORS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ale Elförening står i startgroparna att börja handla med el. Stefan Brandt och Malin Flysjö förbereder som bäst den nya 
verksamhetsinriktningen.

Från rengöring till finish.

Med Alcros utomhus-
sortiment är din uteplats 
redo när första vårsolen 
tittar fram. Välkommen in!

Välko
mmen ut!

Bäst i test!
Alcro Bestå Täckfärg är bland de bästa
utomhusfärgerna i Folksams stora färgtest
och vi har den till ett riktigt bra pris

Låt ditt hus leva utan mögel
www.folksam.se

20%
rabatt

på alla 10 liters utomhusfärg 

hela sommaren!
Dessutom får du en 

Quickbrush 
vård 895:- på köpet* 

när du handlar 

3x10 liter Bestå

PÅ KÖPET!*

GÖTEBORGSV 88, TELEFON 0303-74 60 85 
MÅNDAG-FREDAG 09–18, LÖRDAG 10–14

*Gäller så långt lagret räcker
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NU BÖRJAR TRALLSÄSONGEN

799:- 139:-/frp
SPARA 20:-

ORD. PRIS 1395:-

BORRSKRUVDRAGARE
PSR 14,4 LI 1X1,3
Ingen minneseff ekt, 
ingen självurladdning 
tack vare 
litiumjontekniken. 
Click-snabbchuck 
ger snabba och smidiga 
verktygsbyten. Inbyggd 
lysdiod. Inkl. 1 st batteri.

Låt våra duktiga byggrådgivare hjälpa er 
att dimensionera och längda er altan.

Handla för över 7000:- 
så bjuder vi på frakten!

Gäller i Ale kommun och t o m 8/5 2011

T-TAP TRALLSKRUV
T-tap med stick-fi t ger 
ett fast grepp för säker 

montering. EPOC ny miljövänlig 
och 100% kromfri behandling med 
mycket bra rostskydd (klass C4, 
min 100h). ORD. PRIS 159:-

SKEPPLANDA. Föräldra-
bussen har börjat rulla.

Budskapet är att 
snacka barn direkt med 
föräldrarna på de olika 
orterna.

– Ett jättebra initia-
tiv, berömmer Göran 
Johannesson i Skepp-
landa.

Husbilen som turnerar runt i 

Ale syftar till att nå ut till för-
äldrarna på respektive orter. 
Familjhuset, skola, förskola, 
IFO, Ale Fritid och Vakna 
är några av de verksamheter 
som finns representerade 
under resans gång.

Premiärturen gick till 
Alvhem den 11 april och där-
efter har Alvhem, Hålanda, 
Skepplanda, Älvängen, 
Surte, Bohus och Nödinge 

haft besök av Föräldrabus-
sen. Idag (läs tisdag) sker ett 
stopp i Alafors och på ons-
dag-torsdag är det inplanerat 
ett andra besök i Skepplanda 
respektive Älvängen.

– Vi vill snacka barn på ett 
avspänt sätt. Förhoppnings-
vis kan vi ge svar på de frågor 
som föräldrarna har. Om inte 
annat så kan vi lotsa dem 
vidare till rätt person, för-

klarar projektledare Camilla 
Huusko.

Lokaltidningen fanns med 
när Föräldrabussen stannade 
till vid Albotorget förra ons-
dagen. Folkhälsoplanerare 
Birgitta Fredén och Anita 
Österberg, handledare för 
föräldrakursen COPE, väl-
komnade besökarna. En av 
de föräldrar som slog sig ner 
i husbilen för att snacka barn 
var Göran Johannesson.

– Jag är pappa till tre barn, 
3, 8 och 11 år gamla. Jag väl-
komnar den här satsningen 
och tycker det är bra att man 
kommer hit till Skepplanda. 
I vanliga fall brukar man få 
ta sig till Nödinge, säger 
Göran.

Göran Johannesson fyllde 
i den enkät som Anita Öster-
berg delade ut. Enkätunder-
sökningen ska ge en samlad 
bild av vilka föräldrakurser 
och utbildningsinsatser som 
aleborna önskar i framtiden.

– Vi har fått en väldigt 
positiv respons hittills och 
hoppas kunna knyta fler 
värdefulla föräldrakontakter 
under resterande tid som vi 
är ute med vår husbil, avslu-
tar Birgitta Fredén.

JONAS ANDERSSON

Föräldrabuss rullar i Ale
Göran Johannesson var en av de skepplandabor som besökte Föräldrabussen när den stannade till vid Albotorget. Anita Öst-
erberg hälsade välkommen och passade på att informera om kommunens Föräldrastöd från A till Ö.

VÅRERBJUDANDE!
Upp till 40 000 kr rabatt

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär

Kontakta våra VW-säljare          Transportbilssäljare

ÖPPETTIDER: Vardagar 9-18 • Lördagar 10-15
Trollhättevägen 18 • Kungälv

Tel. 0303-620 00 • Bilförs. 0303-620 10        www.bilab.se

Lars
Borg

0303-620 76

Mikael
Nilsson

0303-620 17

Emil
Runfelt

0303-620 18

Kontakta våra Audi-säljare

Niklas
Johansson

0303-620 56

Daniel
Svennemar

0303-620 57

Peter Hyltén-
Cavallius

0303-620 16

GOLF TSI 122

179 000 kr

Bränsleförbrukning blandad körning 4,1-6,2 l/100km. CO2-utsläpp 107-144g/km. Miljöklass EU5.

Maximalism.

Audi A1

159.900 kr
ord.pris 170.000 kr

A1 miljöbil
Nya Audi A1 är en stor liten bil. 
Vi lovar att du får riktigt roligt bakom ratten:
• Klimat • CD-radio • Alufälgar • Elhissar 
• Elspeglar • ESP • Fjärr centrallås • Easy Entry

Välkommen in och provkör.

”Köregenskaper, kvalitetsintryck, komfort och
bränsleekonomi är på topp. MIKAEL SCHULTZ, 
VI BILÄGARE, 28.7 2010

Bränsleförbrukning 5,1 l/km, CO2 utsläpp 119 g/km, Miljöklass 
2005. Bilen på bilden är extrautrustad.

Golf Dark Label
179 000 kr

Skattefri 
i 5 år!

GOLF TDI 105 189 900 KR

•  5-dörrar
• 16” LM-fälgar
• Farthållare
• Multiratt läder
• Färddator

• Dimstrålkastare
• Sportstolar
• Sportchassi
• Mörktonade rutor
• CD-radio MP3

Dark Label 
paket:

Tel. 031-7900820 • Tagenev. 17, H-Kärra 
Mån-fre 9–18 • Lör–Sön 11–15

Tel. 031-7900820 • Tagenev. 17, H-Kärra 
Mån-fre 9–18 • Lör–Sön 11–15TAGENE TAGENE

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

fr. 174.900:-

Tel. 031-7900820 •  Tagenev. 17, H-Kärra 
Mån-fre 9–18 • Lör–Sön 11–15TAGENE

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! 119.900:-

MITSUBISHI COLT EDITION 30
Ord. pris 128.800:-
ACC-klimatanläggning, farthållare, alu-fälg,
tonade rutor,  Backsensor, takspoiler  m.m.       fr. 119.900:-

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! 109.900:- 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! 179.900:-

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

MITSUBISHI-
GARANTI

MITSUBISHIMOTORS.SE - FITS YOUR LIFE

Köp till SERVICEPKT 
4.900:- (värde ca 12.000)

Köp till SERVICEPKT 
4.900:- (värde ca 12.000)

Tel. 031-7900820 • Tagenev. 17, H-Kärra 
Mån-fre 9–18 • Lör–Sön 11–15TAGENE

�

DRIVE THE CHANGE



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

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

299,-
Kampanjpris

du sparar 100,- 199,-
Kampanjpris

du sparar 100,-

449,-
Kampanjpris

du sparar 100,-

299,-
Kampanjpris

du sparar 200,-

Happy Friend dockset 24330335 

Fifi  docka med allt som du behöver 

för resan: paraplysulky, väska, 

mat, napp, kläder och gosedjur. 

Dockan är 35 cm. Från 3 år. 

Ord. pris 499;-

Sparkcykel med broms-

ljus 12570012 Hopfällbar 

sparkcykel i svart eller vitt 

med framljus och broms-

ljus. Max 100 kg. Batterier 

(4xAA) ingår ej. Från 5 år. 

Ord. pris 549;-

City of Friends-tält 12970700

Pop-up-tält med motiv från 

TV-serien Vännernas stad. 

Storlek: 104x104x100 cm. 

Från 3 år. Ord. pris 399;- 

Leksaksgrill 
10335334 
Leksaksgrill med 

17 delar. Från 2 år.

Ord. pris 299;-

Våren är här!

Alltid aktuella erbjudande på 

www.lekextra.se

29.03.11   10.44

Västra Gatan 62, Kungälv • 0303-139 40 

www.froknarnabus.se

Nu är vårkatalogen här!
Hämta den i butiken eller på webben.

Skål Margrethe

HALVA
PRISET

Design Sigvard Bernadotte

VÄSTRA  GATAN 71 • KUNGÄLV 

TEL 0303-166 75
VARDAGAR 10-18 • LÖRDAGAR 10-15

Utgående färger
Gäller så långt lagret räcker

Västra Gatan 66, Kungälv, tel. 0303-181 30  

Carola-Butiken
Vard. 10-18, lörd. 10-15

Stort 
utbud på 
bh o bad! 

Välkommen in 
för god service

StenungsTorg • 0303-771090
Hon & Han, Kungälv • 0303-592 00

����������������������
������������

	����
�����������

Handla i fästliga Kungälv
�����������
�������������
����������


Nytorget  •  0303-21 11 51  

www.bomansfoto.se

STUDENTSKYLTAR
Vi tillverkar studentskyltar!
Montering, pinne och regnskydd ingår.

Pris från 270:-

Tackkort från 140:-   (20 st inkl kuvert)

Välkommen att titta in på vår hemsida 
där du hittar flera mallar att välja bland.

St. 36-41 | 1495:-

KOM I 
FORM   utan att gå 

         på gym!
St. 36-41 
1149:-

St. 36-41
1199:-

 Lena med 
      personal

Södra Gränden 1, Telefon 100 34

”Shape Up” under tiden du är ute och går!

St. 36-41
1199:-

St. 36-41
1199:-

Butiken är fylld med festliga 

klänningar som vi nu har 

20% rabatt på 

och ett stort urval av sjalar, toppar, m.m.

Våren är här!

�������������

Västra gatan 68, Tel 0303-16560 Kungälv
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Tel. 0303-174 00 
Trädgårdsg. 24, mittemot fi skhandlar’n 

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

KUNGÄLV
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Mån-fre: 10-18, Lör: 10-15 Västra 
Gatan 67, Kungälv • Tel: 0303-92415 

www.nillashop.se

V Å R E R B J U D A N D E

25% 
RABATT PÅ ETT VALFRITT PLAGG

REA - UPP  TILL 

50% 
RABATT PÅ UTVALDA PLAGG

��������

Kan ej kombineras med andra erbjudande.
Gäller ej skor & N.Y.D. jeans. Gäller t.o.m.  30/4 2011

Bissan
(Birgitta)

www.jeanetteoco.se
Följ oss även på Facebook

Västra Gatan 59, KUNGÄLV

JAG ÄR TILLBAKA
och hälsar nya och gamla 

kunder välkomna!

Nu hittar ni mig hos Jeanette & Co Tel. 0303-106 19
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Exportgatan 22 | Tel: 031-742 32 30 | www.dackia.se

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?

NÖDINGE. Våren är här 
och mopederna har 
börjat rulla.

För att informera 
om vilka regler som 
gäller för mopedkörning 
gör Polismyndighe-
ten i Västra Götaland 
och Ale kommun ett 
gemensamt utskick.

– Brevet går ut till 
föräldrar i Ale som 
har eller snart får en 
15-åring i familjen, 
förklarar brotts- och 
säkerhetshandläggare 
Lotti Klug.

Det är sjätte året som poli-
sen och Ale kommun gör 
en gemensam aktion för att 
sprida information om de 
lagar och regler som gäller 
kring mopedkörning. Årets 
utgåva är riktat till föräldrar 
vars barn är födda 1996.

– Vi tog ett beslut inom 
Rådet för Hälsa och Trygg-
het att vi skulle erbjuda den 
här typen av information 
under en femårsperiod. Nu 
har den perioden löpt ut, 
men vi fortsätter ändå med 

det här riktade utskicket. Vi 
anser att det är en bra service, 

Information om mopedkörning till föräldrar
– Polisen och Ale kommun sänder ut brev

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

föräldrarna blir upplysta om 
lagar och regler för moped-
körning på ett pedagogiskt 
sätt. Huruvida man tar till 
sig informationen eller inte 
är svårt att svara på, men då 
har åtminstone kommunen 
och polisen gjort någonting 
ur trafiksäkerhetssynpunkt, 
säger Lotti Klug.

– Syftet är att upplysa för-
äldrarna om att det är deras 
ansvar att se till så att ung-
domarna kör lagligt. I brevet 
ger vi en kortfattad beskriv-
ning om vad som gäller för de 
olika mopedklasserna, I och 
II. Vi har också med informa-
tion om fyrhjulning.

Några nya regler har inte 
tillkommit inför 2011. Det 
var i oktober 2009 som en 
ny körkortsbehörighet, AM, 
infördes. Denna behörighet 
krävs för att få köra moped 
klass I samtidigt som det 
blivit nödvändigt att ta för-
arbevis för att få börja köra 
moped klass II.

– Med körkortsbehörig-
heten har mopedens status 
höjts, anser Lotti Klug.

I n f o r m a t i o n s b r e v e t 
kommer att skickas ut i 
månadsskiftet april-maj.

Polisen och Ale kommun står som avsändare för det infor-
mationsbrev om regler för mopedkörning som går ut inom 
kort.

Senaste nytt
alekuriren på facebook

facebook.com/alekuriren

Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
                           www.kungalvssolskydd.se
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Utmarksvägen 18.  Tel. 0303-644 96.  Öppet: Mån-tors 14-18,  fre 14-16

MARKISER

HÅLL ETT 
VAKANDE ÖGA!
Övervaka butiken, kontoret, hemmet eller varför inte båten  
eller sommarhuset. Allt via internet och mobilen, från alla delar 
av världen. 

Vi har larmpaket till bra priser!

FRÅN

179:-
Gäller privat. 
Kamera tillkommer

För företag/butiker 
från 295:-/mån  
inklusive kamera.

/mån

För mer info – ring oss. 
Ola Johansson  031-757 81 01

Per Johannesson 031-757 81 02 
www.intellisight.se

TRYGGA  

DITT HEM INNAN 

SEMESTERN!
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Nytt och begagnat! Kanonpriser!
Kungälv, Kareby. Tel. 0303-22 20 01 

Öppet Mån-fred 10-18, Lörd 11-15  •  www.karebybil.se

Kia cee’d har 7 års nybilsgaranti vilket innebär tryggt bilägande i 7 år eller 150.000 km, beroende på vilket som först uppnåtts. Garantin följer bilen 
förutsatt att den är servad enligt Kia Motors Sweden AB:s rekommendationer. Bränsleförbrukning blandad körning  4,5 – 6,9 l/100 km. Koldioxidutsläpp, 
CO2 119 – 165 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel. Miljöklass 2007. Bilen på bild kan vara extrautrustad. Lokala prisavvikelser kan förekomma. 
Med reservation för eventuella tryckfel.

Ki ’d h 7 å bil ti ilk t i bäbä t t bilä d i 7 å ll 150 000 k b d

KÖP DIN KIA I KAREBY

1,6 CRDI MED KOMFORTPAKET
PRIS 201.900:- 

FRÅN 188 900:-

NU 

179 900:-
begränsat antal

NT45 
4000 kg 
Hydraulisk planerskopa 
Schaktskopa
Smalskopa
Snabbfäste
AC

139.900:-
ex.moms

214.900:-
ex.moms

NT18 
1800 kg
Kubota motor
Breddbara larver
Hydraulisk planerskopa
Snabbfäste
Schaktskopa
Smalskopa

De nya modellerna har kommit! 
Vi har hästtransporter i världsklass vad gäller innovation, 
funktion, säkerhet och design från tyska Böckmann.

Här finns något för alla behov och plånböcker...

Skårby station 500, Kareby 
Sofia 0707-88 24 60  • www.multiva.se
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För drygt 20 år sedan övertog 
Ingvar Svensson ansvaret för 
den bemannade Texacosta-
tionen på Ström. Numera är 
det en automatstation under 
Preems flagg. 

– Nu har vi en fristående 
butik, men våra kunder upp-
fattar det fortfarande som en 
bemannad bensinstation, för-
klarar Ingvar Svensson.

I en del av fastigheten finns 
en verkstad. Tidigare fanns 

också en kombinerad kiosk- 
och gatuköksdel. Den lades 
emellertid ner 2009.

– Jag övertog lokalen, 
byggde om och renoverade 
utrymmet under 2009 och en 
bit in på 2010. Sedan i höstas 
tillhandahåller vi livsmedel 
och inom just detta segment 
har vi märkt av en väldigt po-
sitiv utveckling, säger Ingvar 
Svensson till Alekuriren.

En annan nyhet är det bake 
off-sortiment som finns att 
tillgå sedan några månader 
tillbaka. Det är också en sats-
ning som slagit väl ut.

– Vi har många kaffedrick-
are som uttryckt sin förtjus-
ning över våra bullar och wie-
nerbröd, förklarar Ingvar.

Hur känns det att vara 
Årets företagare?

– Det känns bra. Ännu ro-
ligare blir det när våra trogna 
kunder kommer in och säger 
att det är välförtjänt. Det 
värmer.

Har ni hunnit fira utmär-
kelsen?

– Nej, det har vi inte. 
Det går inte att hinna med 
något firande mitt i däckby-
tarsäsongen, avslutar Ingvar 
Svensson.

Tids nog, när alla kunder 
skiftat till sommardäck, 
kanske det blir kalas hos 
Ströms bilservice. Kaffe med 
tillbehör finns ju numera på 
nära håll.

LILLA EDET. Fullmäk-
tige beslutade i ons-
dags om en oförändrad 
skolstruktur i Lilla 
Edets kommun.

Det innebär att samt-
liga byskolor blir kvar.

Till glädje inte minst 
för de 1 700 personer 
som skrivit sina namn-
underskrifter mot ned-
läggning av byskolorna.

Skoldebatten har varit livlig i 
Lilla Edets kommun den se-
naste tiden. Föräldrar med 
barn i byskolorna Strömssko-
lan, Hjärtumsskolan, Väster-
landaskolan och Nygårdssko-
lan reagerade kraftigt när de 
fick nys om de olika förslag 
som diskuterades i den poli-
tiska ledningen.

– Det blir alltid starka re-
aktioner när man diskuterar 

skola och barn. Tyvärr kom 
debatten enbart att handla 
om att alla byskolor skulle 
läggas ned. Vi beställde en 
utredning där vi tittade på 
olika alternativ. Tjänstemän-
nen gjorde en bra utredning 
och belyste alla delar, säger 
kommunalrådet Ingemar 
Ottosson (S).

– Personligen hade jag 
önskat att vi frigjort resurser 
till pedagogisk utrustning. 
Arbetarekommunen ville 
dock lägga ned utredningen 
och det får jag finna mig i.

Hur ser du på den senas-
te tidens interna diskussio-
ner?

– Att vi har haft diskussio-
ner inom Socialdemokrater-
na är ingen hemlighet, men 

så måste det får lov att vara. 
Nu arbetar vi vidare med vår 
Mål- och resursplan.

Hur ska ni nu kunna 
få fram mer pengar till 
skolan?

– Det handlar om att pri-
oritera, eventuellt skjuta en 
del investeringar på framti-
den, för att på så sätt få fram 
ökade medel till skolan, av-
slutar Ingemar Ottosson.

AMBULANS I TID
I HELA KOMMUNEN

LILLA EDET

NOG MED NEDLÄGGNINGAR!RÄDDNINGSSTATIONEN I LÖDÖSE KVAR!
KOM OCH DISKUTERA ABULANSENS OCH BRANDKÅRENS FRAMTID!

NÄR: ONSDAG 27 APRIL KL.19.00  
VAR: LÖDÖSE MUSEUM, UTOMHUSSCENEN LJUDABORGMEDVERKANDE: CECILIA ANDERSSON (C), ANNIKA OLSSON (C)             OCH BO CARLSSON (C) ORDFÖRANDE I NÄRF

RÖSTA I REGIONVALET DEN 15 MAJ !

– Strömsborna hyllar Ingvar Svensson

PÅ STRÖM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

MOTIVERING
Att man kan vända en verksamhet 
som ligger lite utanför centrum 
till att bli en träffpunkt och dess-
utom växa är en bedrift och en 
sann entreprenör. Ha genomfört 
en omfattande ombyggnation från 
att ha varit enbart bensinstation/
bilverkstad till nu även en servi-
cebutik som blivit en samlings-
punkt för såväl gammal som ung 
på strömssidan.Årets företagare i Lilla Edet – Ingvar Svensson på Ströms 

bilservice.

STRÖM. Ströms bilservice erbjuder mycket mer 
än vad namnet antyder.

Ingvar Svensson har lyckats utveckla och 
anpassa den rörelse som han har haft i sin ägo 
sedan 1988.

Som ett bevis för den senaste tidens lyckade 
satsningar har Ingvar belönats med utmärkelsen 
”Årets företagare 2010”.

Årets företagare har skapat en träffpunkt

Byskolorna i Lilla Edet blir kvar

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se Kommunalrådet Ingemar Ottosson (S).

Få de senaste 
nyheterna direkt 

på Facebook
facebook.com/alekuriren

KR/MÅN
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COOLASTE DANSSKOLAN

FÖR DITT BARN

BADA, SOLA, RELAXA!
Vi hjälper dig!

LILILILILILILILILILILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAA EDEDEDEDEDEDEDEDEDEDETETETETETETETETETET VVVVVVVVV VÄRÄRÄRÄRÄRÄRÄRÄRÄRÄRDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUSSSSSSSSSS • SKANSENVÄGEN 34, LILLA EDET, 0303-74 66 60

På GåNG  i kommunen
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KOMMUN
LILLA EDETS
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Biblioteket informerar
Valprövningsnämnden har, efter överklagande 
av utgången av det allmänna valet 2010, 
beslutat att omval ska genomföras till region-/
landstingsfullmäktige i Västra Götaland. Omval 
sker i alla kommuner i Västra Götalandsregionen. 
Valdagen har fastställts till den 15 maj. Västra 
Götalandsregionens politiker beslutar bl a om frågor 
om vård, kollektivtrafik, miljö, stöd till företagande, 
kultur.

Valdagen                                                                                                              
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Öppettider vid förtidsröstning:
Medborgarservice i Kommunhuset, Lilla Edet
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Lödöse Museum
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Kom ihåg att ta med röstkort och giltig id-handling 
när du röstar����������������������������������
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For information in other languages, please visit 
www.val.se.

Eldning
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Eldning av avfall
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Öppet hus på Ryrsjöns 
Montessoriskola och 
Fuxernaskolan.
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Lördagen den 7 maj�
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Fritidsgård för unga med 
funktionshinder
Måndagskvällar mellan kl. 17.30–20.00 
är du välkommen till Fritidsborgen! 
���������� ��������������������������� ����
�������������������������������������������� ���
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Vuxenutbildningen ��������
mer än du tror!

Med rätt utbildning kan din dröm bli verklighet!
Boka tid för studie- och yrkesvägledning
������	������������������	����������

Den 15 april öppnar webbansökan till vårt 
Lärcentrum i Lilla Edet������������������
������������������www.lillaedet.se

Kommunstafetten 
25 maj 2011
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Utställning: Äldre bruksföremål
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Språkcafé
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Föreläsning: Vad är LCHF? 
Torsdag 12/5 kl. 18.00.
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Rösta i valet den 15 maj! Omval 2011

LOPPIS
Var?���������������������

När? Fredag 20 maj kl 9.30-11.30
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Elevkonsert
������������������������� ���������
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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

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:-/st
Ord pris 995:-

LYS UPP DIN TRÄDGÅRD!
TA HAND OM 
DIN TRÄDGÅRD!

Stor sortering av 
krattor, spadar, 

sekatörer, kärror, 
bevattning m.m.

VVVVVVVVVVVViiiiiiiiii i i hahahahahahahahahahahahahahaarrrrrrrrrrrr r r r dedededededededededededededededededeeetttttttttttttttttt t t t memmmemememememememememememememememememememememeesttttststststststststststststststststststststststaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a a a föföföföföföföföföföföföföföföföföföföföföföföföföförrrrrrrrrrrrrrrrrrrr grgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrilililililililililililililililililililililllllllllllnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlniiiiiiiinininininininingegegegegegennn. 

Kolgrillar 
- Briketter m.m.

Gasolgrillar 
- Vi har även gasolen

Elgrillar 
- Massor av grilltillbehör

Städutrustning
Unika städmoppar, 
fönsterskrapor, borstar, m.m.
Massor av olika städ-, och 
rengöringsdukar för olika 
ändamål till bra priser!

Unik 3 i 1 mopp
med bl.a gummisraka. 

Komplett med skaft

Din el- & järnaffär i Lilla Edet

NU 149:-
Ord pris 189:-

995:-
1450:-

Stiga gräsklippare, jordfräsar, 
trimmer m.m. Montering ingår alltid 

när du handlar hos oss.

Erbjudanderna gäller t.o.m. 28/5Mossrivare RE30

Vertikalskärare VE32

���������������������
���������������
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P l Mål i AB
Lilla Edets Färg AB
Göteborgsvägen 51 LILLA EDET

0520-65 77 00

Träolja 3 liter ord pris 332:- 

Nu 20%
Gäller vecka 17-18 2011

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

Vi har allt ni behöver när 
det gäller slangkopplingar 
och vattenspridare!

Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning

DAGS ATT BÖRJA VATTNA VÄXTERNA
Just nu!
Kanonerbjudande på ett 
startkit med 20m slang
och kopplingar
samt
munstycke.

199:-
(Ord. pris 299:-)

Vi har fått in
ett parti jättefina

Spathiphyllum 
odlad i 15 cm kruka (Ord. pris 59:-/st)

39:90/st

Tag 3 
betala 
för 2

Öppettider:
Vardagar 9-18
Lördagar 10-15
Söndagar 10-15

BEGAGNADE BILAR

ÖVER 100 BILAR i LAGER!
Lilla Edet
Brovägen 20
0520-49 40 90
www.stendahlsbil.se

Stenungsund
Munkerödsvägen 3A
(Vid Bilprovningen)
0303-36 03 30

BMW 325 -02

Volvo S80 D5
Summum  -07

Skoda Fabia -10

Volvo V50 1,8F Flexifuel 
Kinetic -06

Smart Cab

Renault Clio 1,2 
16 V E85 -10

Saab 9-3 1,9 Tid

12.970 mil

990 mil 

11.300 mil

9.900 mil 

959 mil

7.650 mil 

7.700 mil 

Manuell

Manuell

Manuell

Manuell

Manuell

Manuell

Automat

105.000 kr

105.000 kr

135.000 kr

Extrapris: 

195.000 kr

119.900 kr

Extrapris: 

125.000 kr
Extrapris: 

83.000 kr

Din ICA handlare i Lilla Edet…

Bakpotatis
England. Från 280 g.
Klass 1.
Jfr pris 17:86/kg.

5k/st

  

 29  95  /st 

 Kyckling 
 Kronfågel.     Grillad.  

 Från grillen! 

 Vetekaka 
   300 g.    
 Jfr pris 40:00/kg.     

 Från bageriet! 

Nu börjar 
grillfesten! 

Patrik

Karrékotlett
ICA. Ursprung Sverige..Ca 2000 g.
I skivor. Med ben. Av gris.

4990
/kg

Lök i knippe
Italien. 250–400 g. Klass 1.
Jfr pris 20:00–12:50/kg.
Max 3 erbj/kund.

5k/st

  

 12k    /st 

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

IC
A

 Butiksreklam

Priserna gäller t o m söndag 1/5-11. Reserv för slutförs och ev tryckfel.


