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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:


