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FAMILJELÖRDAG MED
 

 26-27 AUGUSTI

RENAULT BJUDER PÅ EN RIKTIG FAMILJEUPPLEVELSE. Besök din återförsäljare 26–28 augusti och 
tävla om en Grand Scenic Bose® Edition. Passa samtidigt på att utnyttja vår skrotnings premie***. Du får upp till 30.000 kr 
för din gamla bil om du skrotar din gamla bil och köper en ny Renault. DESSUTOM MASSOR AV AKTIVITETER 
FÖR HELA FAMILJEN. VÄLKOMMEN!

*Värde: 253.150 kr. Renault Grand Scenic Bose® Edition 1.6 dCi S&S 130 hk. Bränsleförbrukning vid blandad körning: från 0,5–0,74 l/mil. CO2 utsläpp: från 130–184 g/km. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Lokala avvikelser kan förekomma. **Vinstskatter samt eventuella om-
kostnader i samband med resan betalas av vinnaren. För detaljerade tävlingsregler gå in på www.renault.se ***Ägaren till bilen som skrotas och köparen av den nya bilen ska vara densamma. Gäller endast privatpersoner som stått som registrerad ägare i 3 månader. Bilen måste vara 
äldre än 10 år gammal (gäller från bilens första registreringsdatum). Skrotningsintyget visas upp vid köp av den nya bilen. Erbjudandet gäller tom 30/9 2011. Går ej att kombinera med andra erbjudanden. Renault reserverar sig för eventuella tryckfel.  
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www.renault.se

Stenungsund
Munkerödsv. 3A
Tel: 0303-36 03 30

Lilla Edet 
Brovägen 20 
Tel: 0520-49 40 90

LÖDÖSE. Nu börjar Ekeberg 
ta form på allvar.

På lördag arrangeras tomt-
syn nummer fyra, där kom-
munen tillsammans med re-
presentanter från Globalhus 
och Varbergs Stenfastighe-
ter ger tillfälle för intressen-
ter att höra mer om Lödöse 
och de olika boendeformer-
na i området.

– Denna gång samman-
faller tomtsynen med en hel 
del aktiviteter i övriga delar 
av Lödöse, bland annat ar-
rangerar museet Motornos-
talgisk dag och Bagagelucke-
loppis, säger Monica Skoru-
pa, kommunikatör vid Lilla 
Edets kommun.

Fyra hus står klara och nära 
hälften av tomterna är sålda i 
Ekeberg. Under sommaren 
har de första nya invånarna 
flyttat in och fler är på väg. 
Liksom förra året genom-
förde Lilla Edets kommun 
en kampanj i sommar med 
syfte att skapa uppmärksam-
het kring Ekeberg. Ett annor-
lunda grepp från kommunen, 
vilket genererat ett mycket 
positivt gensvar och ett stort 
antal nya intressenter.

– Kommunen märker av 
ett starkt växande intres-
se för Lödöse och Ekeberg. 
Efter årets kampanj i Göte-
borg med omnejd, då ung-
domar i glada, gröna, tröjor 

reste runt på en uppseende-
väckande flakmoped, delade 
ut kanelbullar och berätta-
de om Lödöse, har kommu-
nen fått in ett stort antal in-
tresseanmälningar, förklarar 
Monica Skorupa. 

– Över sjuttio personer har 
anmält sitt intresse för att få 
veta mer om Ekeberg.

– Vi har fått fler intresse-
anmälningar efter årets kam-
panj jämfört med förra året 
och dessutom kan vi glatt 
konstatera att Lödöse blivit 
mer känt, avslutar Monica 
Skorupa.

Växande intresse för Ekberg
– På lördag är det dags för tomtsyn igen

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Sommarens kampanj inne i Göteborg kring området Ekeberg i Lödöse har genererat ett 
mycket positivt gensvar. På lördag arrangeras tomtsyn nummer fyra.

Din ICA handlare i Lilla Edet…

fredagen den 26 augusti mellan 11–17 
för att vi blivit kvalitetscertifi erade.

Välkommen in och fi ra med oss!

Önskar Patrik med personal

vi bjuder på kaffe och tårta
MED OSS
FIRA

 För dig med 
ICA-kort !

  

 5k    /st 

 Hamburgerkött 
 Ursprung Sverige

  Jfr pris 99:00/kg.     

  

 9  90  /hg 

  

 9  95  /st 

 Morötter 
ICA .   1  kg.   Nyskördade. 

Klass 1. Max 2 erbj/kund.  

     

  

  

 89k    /kg 

 Grevé 
     X-tra lagrad.  

     

 Barkis 

     

I vår delikatess!

I vår delikatess!

Från vårt bageri!

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

IC
A

 Butiksreklam

Priserna gäller t o m torsdag 28/8 -11. Reserv för slutförs och ev tryckfel.

 Kotlett 
 ICA. Ursprung 

Sverige.   Storpack.

  Med ben i skivor 

av gris    .  Max 2 erbj/kund. 

  

  

 39  90  /kg 


