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Det lönar sig att åka några mil för en bra affär
ÖPPETTIDER: Vardagar 9-18 • Lördagar stängt under sommaren.

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

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.

Skattefri 
i 5 år!

Peter Hyltén-
Cavallius

0303-620 16

Patrik
Carmichael

0303-620 19

Kontakta våra VW-säljare                               Transportbilssäljare

Bränsleförbrukning blandad körning 4,2–5,9 l/100 km. CO
2
-utsläpp blandad körning 89–139 g/km. Uppfyller EU5. 

Polo. En helt ny klass.
137.900 kr

OMGÅENDE
LEVERANS!

nu
Ord pris 163.300 kr

MASTERPAKET INGÅR!

Vi möts varje dag i nyhets-
sändningar av nöden i flyk-
tinglägren på Afrikas Horn. 
Dessa människor upplever 
nu den värsta hungerkata-
strofen på 60 år. Människor 
engagerar sig på olika sätt 
för att bidra till de olika 
insamlingarna för att lindra 
nöden. 

Från Smyrna Second 
hand har under somma-
ren 30 000 kronor kunnat 
skickas ut via PMU-Interli-
fes samarbetspartner FPPK 
i Kenya. Denna organisation 
når in med hjälp till de läger 
i nordöstra Kenya som nu 
översållas av Somali-flyk-
tingar, där i läger dimensio-

nerade för 70 000 personer, 
350 000 trängs om mat och 
vatten. 

Under våren har i ett 
annat projekt, i det väst-
afrikanska landet Mali, 50 
får köpts in till ett kvinno-
kooperativ, som främst ska 
hjälpa familjer att kunna ge 
sina barn skolgång, vilket ju 
är grunden till all utveckling.

Alla dessa insatser har 
möjliggjorts genom att byg-
dens folk frikostigt skänkt 
överblivna prydnads- och 
nyttosaker, kläder, skor, 
böcker, möbler med mera, 
många gånger riktiga dyrgri-
par, som andra nöjda köpare 
burit hem.  

Vi är tacksamma för 
alebornas fortsatta stöd. På 
grund av utrymmesbrist har 
vi för tillfället dock inte möj-
lighet ta emot mer skrym-
mande möbler. Inlämning 
sker i butiken tisdagskvällar.

Lördagen den 27 augusti 
öppnar vi på nytt och har 
fyllt upp butiken med nya 
intressanta prylar. Aleborna 
hälsas välkomna att fortsätta 
fynda och samtidigt göra 
en insats för behövande 
medmänniskor. Hela försälj-
ningen denna dag tillfaller 
oavkortat Afrikas horn!

Daniel Höglund

Smyrna Second Hand öppnar 
med insamling för Afrikas horn

ALE. I söndags återgick 
Västtrafik till vintertid i 
trafiken. Tidtabellskiftet 
innebär inga stora trafikny-
heter förutom att Lila ex-
press nu får två sträckning-
ar. Förutom nya tidtabel-
ler sker den största för-
ändringen på Lila Express, 
som delas på mitten och får 
två vägsträckningar norr 
och söder om Nils Eric-
sonterminalen. Syftet med 

förändringen är att linjen 
bättre ska hålla tiden.  

– På grund av de stora 
vägarbetena på E45 norr 
om Göteborg har Lila Ex-
press dragits med stora för-
seningar. Genom att dela 
linjen vid Nils Ericsonter-
minalen hoppas vi kunna 
hålla de utlovade tiderna i 
tidtabellerna bättre, säger 
Attila Ungvari, affärsom-
rådeschef regiontrafik på 

Västtrafik.
De resenärer som vill 

resa hela vägen mellan 
Skepplanda och Torslan-
da eller omvänt får stiga av 
och byta buss. Förändring-
en gäller på alla turer som 
kommer till Nils Ericson-
terminalen före klockan 
18.15 på vardagar, övriga 
bussar kör hela sträckan.

❐❐❐

Västtrafik har bytt till vintertid i trafiken
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