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Utgångspris: 595 000:-
Boarea: 65 kvm
Avgift: 3.551:-/mån inkl värme, VA,
Kabel-Tv
Adress: Alkalievägen 5 A, 2 tr
Visas sön 22/1 13.30-14.00
Sms:a: FB 5410-3161 till 72456 för
beskrivning

Mycket fräsch, ljus och trivsam
lägenhet. Välplanerad och med en
härlig balkong. Bra läge med
närhet till skola, förskola, service
och kommunikationer. Endast
ca.15 minuter till Göteborg.
Tel: 0303-74 62 50, 0708-111 889.
Webbnr: 5410-3161.

3:A BOHUS

Utgångspris: 1 795 000:-
5 rok, varav 3-4 sovrum
Boarea: 113 kvm, biarea: 5 kvm
Tomt: 229 kvm Plan
Byggt: 1974
Adress: Gustav Larssons Väg 60
Visas sön 22/1 12.00-12.45
och tis 24/1 17.00-17.45
Sms:a: FB 5410-3112 till 72456 för
beskrivning

Drömmen om det röda huset.
Hemtrevligt hus med perfekt
planlösning i bra skick. Beläget i
ytterdelen av populära Maden
med gångavstånd till all tänkbar
service såsom förskolor, skolor
och kommunikationer.
Barnvänligt med bilfria bygator.
Tel: 0303-74 62 50, 0708-111 889.
Webbnr: 5410-3112.

ÄLVÄNGEN MADEN
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Du når oss på 0303-33 24 00 eller via vår hemsida, www.aleel.se. 
Du är också alltid hjärtligt välkommen till Lunnavägen 2 i Alafors. 

Vi bjuder på kaffe och kaka måndagar till fredagar kl. 07:00–16:00.

OBSERVERA att vid telefon- och dörrförsäljning gäller Distans och 
hemförsäljningslagen. Det ger dig alltid 14 dagars ångerrätt.

Vi har blivit uppmärksammade på att dörrförsäljare har 
utgett sig för att komma ifrån Ale El eller att de samarbetar 

med Ale El. Det är inte sant!

Dörrförsäljare 
kommer inte från Ale El.

Kontakta oss direkt 
när du vill ha ett bra elpris.

www.aleel.se 0303-33 24 00 info@aleel.se | Lunnavägen 2,  Box 3004,  449 14 Alafors

”Ting i andra hand”

Göteborgsv. 95, Älvängen • Tel 0303-746180

Vi öppnar för 
nya säsongen

Välkommen 
att fynda!

lördagen den 21 januari kl 10-13

Inlämning av varor 
tisdagar kl. 18-21

LILLA EDET. Beskedet 
slog ner som en bomb.

I förra veckan förkun-
nade ägarbolaget Knauf 
Danogips att 

Inland Kartongfabrik 
ska stängas.

En företagsepok från 
1896 går därmed i 
graven.

85 personer riskerar att mista 
sina arbeten när kartongbru-
ket i Lilla Edet klappar igen. 
Lönsamhetsproblem uppges 
vara den huvudsakliga orsa-
ken till beslutet. 2011 var 
ett dystert år då förlusterna 
skenade.

För de allra flesta kom tis-
dagens besked som en total 
överraskning. Ledningen för 
bolaget hade inte förvarnat 
de anställd och när nye vd:n 
Jesper B Jørgensen besökte 
fabriken för första gången 
var syftet allt annat än ange-
nämt.

Stämningen på Inland var 
givetvis dämpad sedan per-
sonalen mottagit informa-
tionen om att enheten i Lilla 

Edet ska avvecklas.
– Pappersindustrin går 

mot färre, men större enhe-
ter. Eftersom vi ligger på en 
ö mitt i älven finns det dess-
utom en gräns för hur stort 
Inlands kartongbruk kan bli. 
Även om vi investerar idag 

kan bruket visa sig vara för 
litet bara om några år igen 
och då kan vi inte bygga ut 
mer, säger Inlands platschef 
Åke Andersröd i en kom-
mentar till TTELA.

Vi återkommer med ytter-
ligare information om kar-

tongbrukets nedläggning i 
nästa veckas tidning.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

I förra veckan kom beskedet att Inland Kartongfabrik ska stängas. 85 anställda riskerar att 
förlora sina jobb.

Inland Kartongfabrik 
lägger ner
– 85 jobb i fara när företagsepoken från 1896 går i graven

Senaste nytt
alekuriren på facebook

facebook.com/alekuriren


