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Värdecheck som gäller för personbilsdäck från Goodyear och Pirelli

/däck med värdecheck
195/65-15 91T

1420:-
KLART PÅ BILEN-PRIS

/däck med värdecheck
195/65-15 95T XL

1343:-
/däck med värdecheck

195/65-15 95T XL

1420:-

GOODYEAR EXTREME
Dubbdäck med extra 
bra inbromsning på is!

PIRELLI ICECONTROL
Nytt dubbfritt däck för 
nordisk vinter.

GOODYEAR ULTRAGRIP ICE+
Dubbfritt för nordisk vinter. 
Mångfaldig testvinnare!

Ska du eller vädret styra?

500:-- rabatt
Erbjudandet gäller vid köp av 4 däck från Goodyear och Pirelli och för 
privatpersoner, dock längst t o m 111211. Kan ej kombineras med andra 
erbjudanden eller avtal. I webbutiken är rabatten avdragen och klar.

NAMN

TEL

Värdecheck som gäller vid köp av 4 personbilsdäck från Goodyear och Pirelli

Hisings Backa | Exportg 22 | 031-742 32 30
www.däckia.se

KLART PÅ BILEN-PRIS KLART PÅ BILEN-PRIS

Nu finns vi 
i Nödinge!

Öppettider: Vardagar 8–18  Lördagar 9–13

Rödjans väg 2
Tel. 0303-35 09 90

Vi har reservdelar och 
till behör till alla bilar.

10 % 
rabatt
på alla tillbehör med 
Mekonomenkortet.

ÄLVÄNGEN. Den 4 
november upphör all 
hantering av kontanter 
hos Swedbank.

Nu vill banken sti-
mulera alla att handla 
med bankkort.

Därför lanseras 
”Älvängenkortet” 
i samarbete med 
Älvängens företagar-
förening.

På Älvängennatta nu på tors-
dag släpper företagarfören-
ingens medlemsbutiker det 
så kallade ”Älvängenkortet”. 
Alla kunder som handlar för 
mer än 100 kronor och beta-
lar med bankkort erhåller en 
stämpel. Med fem stämplar 
eller signaturer kan kortet 
lämnas in till Swedbank i 
Älvängen och där kvitte-

ra ut en teater- eller bio-
biljett. Kunden väljer själv 
vilken typ av bankkort man 
vill betala med.

– Vi vill helt enkelt mi-
nimera kontanthanteringen 
och kan vi dessutom spons-
ra kulturen genom att köpa 
bio- och teaterbiljetter är 
det extra kul, säger Gunilla 
Hogendal, kontorschef för 
Swedbank i Älvängen.

Nappade snabbt
Företagarföreningen nappa-
de snabbt på idén.

– Det är ett väldigt posi-
tivt initiativ, då kontanter är 
en säkerhetsrisk. Redan idag 
sker de flesta affärerna med 
bankkort. Jag skulle tro att 
vi ligger på cirka 90%, säger 
Ulf Abrahamsson, Älväng-
ens Manufaktur.

För att stimulera och 
locka kunder att hämta ut 
”Älvängenkortet” har fö-
retagarföreningen bestämt 
skänka ett antal presentkort.

– Vi kommer att lotta 
ut dessa till de som skriver 
den bästa motiveringen till 
varför man ska handla med 
bankkort. Swedbank skänker 
också två stycken present-
kort på valfria fonder till ett 
värde av tusen kronor styck, 
berättar Helena Urdahl, 
ordförande i föreningen.

”Älvängenkortet” 
kommer att kunna använ-
das från torsdag 27 oktober 
till fredag 23 december.

Älvängenkortet  
Betala med bankkort när du handlar

Handla med bankkort fem gånger i Älvängen  
så får du en teater- eller biobiljett.  
Du har dessutom chans till fler fina priser!  
Fråga efter Älvängenkortet i din butik.

Handel med bankkort stimuleras

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Släpps på Älvängennatta.

ÄLVÄNGEN. Det är åter dags för 
Repslagarmuseet att öppna sina 
portar för höstlovslediga ungdo-
mar, torsdag och fredag 3-4 no-
vember. I flera år har en av Rep-
slagarmuseets profiler, Bernt 
Larsson, lärt barn att slå rep.

I museets gamla anrika lo-
kaler får barnen en inblick i ett 
gammalt traditionellt hantverk.  

Barnen tillverkar ett rep med 
hjälp av gamla redskap. Repet 
som bland annat kan användas 
som hopprep, får barnen natur-
ligtvis ta med sig hem.

Hårt arbete kräver ju lite i 
magen, så barnen bjuds på saft 
och bulle. Barnen kan natur-
ligtvis komma till museet på 
egen hand eller tillsammans 

med någon vuxen. Under tiden 
barnen härjar med Bernt kan de 
vuxna ta sig en kopp kaffe samt 

titta på museets fina utställning-
ar eller gå en guidad tur. 

❐❐❐

Museet öppnar portarna för barnen

Torsdag-fredag 3-4 november blir det repslagning för lovle-
diga skolbarn.


