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Benny & Carina 
med personal

ALVHEM • Tel 0303-336 003

Reservation för slutförsäljning.
God Jul &

  Gott nytt år
önskar vi i den levande lanthandeln!

Tösalt 25kg

65:-
Stora fina kärvar 40:-
50 talgbollar i hink 80:-
Jordnötter 3kg 75:-

Vi har mus- och 
råttburar, gift och fällor

Hyacinter
Objudna gäster?

Glöm inte 
småfåglarna

i jul

Spolarvätska koncentrat, 5 liter

98:-
Julöppettider

12-16 dec 9-18
17 dec  9-13
19-23 dec 9-18
Julafton 9-12
27-30 dec 9-18
Nyårsafton 9-13

3 för 30:-
            Ord pris 13:-/st

Stort utbud av oljeprodukter i lösvikt

Behöver Ert företag hjälp med löpande bokföring och 
ekonomiska rutiner? Svart på Vitt är ekonomibyrån som älskar 
siff ror och att ha kontroll på dem. Säkra siff ror med andra ord. 
Det erbjuder vi dessutom till ett fast pris. 

Självklart har vi andra lösningar också, skräddarsydda för dig 
och ditt företag. 

Kontakta någon av oss för att ta reda på vad det kostar dig och 
ditt företag.

Säkra siff ror till fast pris!

Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
E-mail info@svartpavittekonomi.se

www.svartpavittekonomi.se

NÖDINGE. Göte Anders-
son fick sig en rejäl 
överraskning när han 
gick ut i trädgården på 
torsdagseftermiddagen. 
Ur den frostiga marken växte 
en ensam viol.

Graderna hade letat sig 
neråt och på Blåeldsvägen 
i Nödinge låg isen blank på 
sina ställen. 

– Det är helt otroligt att 
man kan hitta en viol den 8 
december. Jag tror att det är 

en svärmorsviol, säger Göte 
Andersson.
Under sommarhalvåret odlar 
han nattvioler, så han är 
ganska säker på sin sak. 

Blomman har nu fått 
komma in i värmen och 
hädanefter håller han 
ögonen öppna ifall fler över-
raskningar uppenbarar sig på 
tomten.

Övervintrad 
viol förvånade

Övervintrad viol.

Göte Andersson hittade en viol den 8 december.Göte Andersson hittade en viol den 8 december.

LILLA EDETS KOMMUN

UTFÖRANDEENTREPRENAD

Lilla Edets kommun genom samhällsbyggnads-
avdelningen inbjuder till anbudsräkning avseende 
VA-entreprenad för Brovägen-Göteborgsvägen.

Entreprenadens genomförande kräver att erforder-
liga medel och tillstånd erhålles.
Förenklad upphandling enligt lagen om offentlig 
upphandling. 

Anbud skall i skriftlig form adresseras till: 
Lilla Edets kommun
Samhällsbyggnadsavdelningen
46380 LILLA EDET
märkt: ”Anbud, Brovägen-Göteborgsvägen, 
VA-entreprenad” 
och vara kommunen tillhanda 
senast den 13 januari 2012.
Entreprenaden skall vara färdig för slutbesiktning 
senast den 29 augusti 2012.

Frågor angående entreprenaden kan ställas till 
Jan Erlandsson, Lilla Edets kommun, 
070-7757725 eller jan.erlandsson@lillaedet.se.

För rekvisition av förfrågningsunderlaget kontakta 
Lilla Edets kommun.
Via e-post, miljo@lillaedet.se, eller via telefon,
Ulrika Ankel, 0520-659651 eller Eva Johansson, 
0520-659652.

Lilla Edets kommun
Samhällsbyggnadsavdelningen

Samhällsbyggnadsavdelningen

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Mån-fre 10-18, Tor 10-20, Lör 10-14

0520-66 00 05

Vi har ny hemsida

studiorubbochstubb.se

Här kan du bland annat se våra erbjudanden, 
priser och få inspiration på nya frisyrer.

Välkomna!


