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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 Även stort urval 
lågprisglasögonlågprisglasögon
Båge och Enstyrkeglas Båge och Enstyrkeglas 

fr 480:-fr 480:-
Båge och Prog.glas Båge och Prog.glas 

fr 1570:-fr 1570:-

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

Volvo. for life

EN SVENSK KLASSIKER. 
Vi fortsätter Classic-traditionen med en topputrustad version av Volvo V50. 
Redan som standard ingår en mängd exklusiva tillbehör: sportratt, sportpedaler, 
panelinlägg i aluminium, mörkgrå textilmattor, bakre kromlist, rails i Silver Metal 
m.m. Välj mellan motorerna 2.0F, DRIVe, D2, D3 och 2.0. De tre första är miljö-
bilsklassade och skattebefriade i fem år. Välkommen in på en provkörning!

Volvo V50 Classic från 203.900
FÖRBR. L/100 KM BL. KÖRN. MAN: 3,8 - 7,7. CO2 G/KM: 99 - 180 (DRIVe-2.0F). MILJÖKLASS EURO 5.
Bilen på bilden är extrautrustad.

Volvo Personbilar. 
Stolt sponsor av svensk fotboll.

UTFÖRSÄLJNING! 
Vi har just nu utförsäljning av modellår 2011. 
Flera nya lagerbilar för omgående leverans med 
extra bra pris. Läs mer på: www.stendahlsbil.se

Stenungsund
Munkerödsv. 3A,
0303-360 330
www.stendahlsbil.se

GÖTEBORG. Broms-
problem och 14:e plats 
i första heatet, en 
hedrande sjundeplace-
ring i det andra heatet.

Det blev facit för 
Patrik Olsson i helgens 
STCC-tävling i Göte-
borg.

Bättre gick det för 
stallkompisen Fredrik 
Ekblom, som tog två 
pallplatser.

Götasonen Patrik Olsson, 
tävlandes för Team biogas.
se, fick problem med brom-
sarna under det första heatet 
när STCC gästade Göteborg 
i helgen. Bekymret medför-
de att Patrik fick hålla tillgo-
do med en blygsam 14:e plats.

Från ruta 14 svarade Patrik 
Olsson sedan för en impo-
nerande insats i det andra 
heatet. På den våta asfalten 
körde han upp sig till en sjun-
deplats.

– Skönt att få avsluta 
helgen på det här sättet. Regn 
har alltid passat mig och jag 
plockade dem en efter en, sa 
han och syftade på herrar som 
Jan ”Flash” Nilsson, Colin 
Turkington, Johan Sture-
son, Roger Eriksson med 

flera.
Patrik Olssons stallkamrat, 

Fredrik Ekblom, blev tvåa i 
det första heatet och trea i det 
andra. Det innebär att Team 
biogas.se är tvåa totalt i team-
mästerskapet. Nästa tävling 
äger rum i Falkenberg.

I förarmästerskapet är 
Patrik Olsson just nu elva i 

sammandraget. Leder gör 
Rickard Rydell, som kör en 
Chevrolet Cruze.

Stark avslutning av Patrik Olssonav Patrik
– Götaföraren körde upp sig och blev sjua
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Jonas Andersson
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Patrik Olsson hade problem med bromsarna i det första heatet där han slutade på 14:e plats. 
I det andra heatet körde han upp sig till en sjundeplats.              Foto: Mediaempire

Patrik Olsson svarade för en imponerande uppkörning i det Patrik Olsson svarade för en imponerande uppkörning i det 
andra heatet i STCC City Race i Göteborg.andra heatet i STCC City Race i Göteborg.

FÖRARMÄSTER-
SKAPET

1) Rickard Rydell, Chevrolet Cruze, 
102 poäng
2) Fredrik Ekblom, VW Scirocco, 100
3) Tommy Rustad, Volvo C30, 90
4) Johan Stureson, BMW 320si, 67
5) James Thompson, Volvo C30, 62
6) Tomas Engström, Honda Accord, 60
11) Patrik Olsson, VW Scirocco, 35


