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Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Bränsleförbrukning blandad körning  
4,6 l/100 km. CO

2
-utsläpp blandad körning 119 g/km. Uppfyller EU5. * 36 mån, 30 % kontant, 42 % restskuld, 

rörlig ränta baserad på STIBOR 90 (effektiv ränta 5,49 %). Bilen på bilden är extrautrustad. 

Köp din Passat nu så ingår Variant-tillägg och Masters-
paket till ett värde av 29.900 kr.  Vi kallar den Passat 
TDI 140 Wolfsburg Edition. Med innovationer som
start-stoppsystem drar bilen bara 0,46 l/mil och 

klassas  som miljöbil vilket ger 
dig 5 års fri fordonsskatt. 

Välj till vårt Serviceavtal för bara 99:-/mån. Välkommen in och provkör.

Uppgradera till  

TDI 170 GT DSG  
endast 30.000 kr

UTRUSTAD med bl a: Automatiskt avbländbar 
innerbackspegel och ytterspegel • Färddator Plus 
•  Fart hållare • 01 Radio RCD 310 • Regnsensor • 
Multi funktionsratt i läder Komfortstolar fram med 
svankstöd, förarsida  elektriskt ställ bar rygg stöds -
lutning och  svank stödsinställning • 02 Trötthetsvar-
nare • 03 Lättmetallfälgar Barcelona 16" 

Vardagar 9-18 • Lördag 10-15 • Trollhättevägen 18, Kungälv

Tel. 0303-620 00 • Bilförs. 0303-620 10        www.bilab.se

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär

Lars
Borg

0303-620 76

Mikael
Nilsson

0303-620 17

Emil
Runfelt

0303-620 18

Peter Hyltén-
Cavallius

0303-620 16

Patrik
Carmichael

0303-620 19

Kontakta våra VW-säljare                               Transportbilssäljare

Nya Audi Q3. 

Snabb  
leverans!

Passat TDI 140 
Variant och Masterspaket på köpet

Audi Q3. Urban, kraftfull, mångsidig, kompakt 
och effektiv. En helt ny typ av crossover gjord 
såväl för familjen i stan som för äventyraren. 
Några snabba:

• Kompakt högteknologi
• TDI/TFSI-motorer 140–211 hk
•  Start/stopp-system
• Dragvikt 2000 kg
•  Innovativt lastutrymme med fällbart 

passagerarsäte (tillval)
•  7-tums färgskärm och 20 GB hårddisk (tillval)
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Kontakta våra Audi-säljare

Niklas
Johansson

0303-620 56

Daniel
Svennemar

0303-620 57

BRÄNSLEFÖRBR. BL. KÖRNING 5,2–7,7 L/100 KM. CO2 UTSL. 137–179 G/KM. MILJÖKL. EU5. AUDI LEASING 36 MÅN, 30% SÄRSKILD LEASINGAVG. 
50% RESTV, 42% RESTSKULD, RÖRLIG RÄNTA BASERAD PÅ STIBOR 90 DAGAR. 
( EFF.RTA 5,36%–5,40%) FÖRMÅNSVÄRDE NETTO/MÅN VID 50% MARG.SKATT. LEASING EXKL. MOMS. VI RESERVERAR OSS FÖR EV ÄNDRINGAR/
AVVIKELSER. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD.

från

259.900:-
prislån från 
2.599 kr/mån*

Yrkes-SM finns för alla Sve-
riges gymnasier med yrkes-

program. I fredags skedde 
den lokala uttagningen i Ale 

gymnasium där tre tvåman-
nalag från årskurs 3 tävlade 
mot varandra.

– Detta ger eleverna moti-
vation i sitt lärande, skapar 
yrkesstolthet och är dess-
utom bra branschreklam, 
säger Britt-Mari Palmestål 
lärare på omvårdnadspro-

grammet.
Kommunmästerskapet 

avgjordes i Ale gymnasiums 
teatersalong. Lagen var ove-
tande om den uppgift som 
väntade dem. Turordningen 
lottades och sedan hade 
paren vardera fem minuter 
på sig att ta del av den infor-
mation som delgavs dem i 
tävlingssalongen.

– Lagen bedöms av en 
oberoende jury, professionell 
vårdpersonal som vi kallat 
in just till detta ändamål. 
Kriterierna som domarna 
granskar är bland annat 
kommunikation med vårdta-
garna, samarbete, problem-
lösningsförmåga, ergonomi, 
hygien, planering av arbetet 
och så vidare, förklarar Britt-
Marie Palmestål.

Tävlingsuppgiften bestod 
i ett hembesök hos två gamla 
bröder, Peter och Anders, 
81 respektive 82 år gamla. 
Peter, en datanörd med 
halvsidesförlamning, ast-
maproblem och afasi. Sto-
rebror Anders, en fotbolls-
fantast med högt blodtryck. 
Nedbäddade i var sin säng 
behövde bröderna hjälp med 
diverse vardagsbestyr.

– Tävlingsmomentet sker 
på tid och inför publik, det 
gör situationen lite speciell. 
Jag tycker att samtliga lag 
gjorde riktigt bra ifrån sig, 
säger Britt-Marie.

Den duo som imponerade 
mest på juryn var Ida Johans-
son och Maram Dakhlalla 
som nu får äran att represen-
tera Ale gymnasium i region-
finalen. Skulle man lyckas ta 
sig vidare ytterligare ett steg 
väntar SM-final i Malmö i 
slutet av maj.

– Drömmen vore natur-
ligtvis att få med ett lag i VM 
i Leipzig, säger Britt-Mari.

Lokaltidningen ber att få 
önska lycka till i det fortsatta 
tävlandet.

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Alla landets gymnasieskolor med yrkesprogram inbjuds att tävla i Yrkes-SM. I fredags avgjordes kommunmästerskapet för 
Ale gymnasiums omvårdnadselever i årskurs 3. Segrade gjorde Ida Johansson och Maram Dakhlalla (t v), som här ses till-
sammans med sina medtävlare Amanda Franzén/Linda Larsson samt Kristoffer Karlborg/Ahmec Nawar.

Amanda Franzén och Linda Larsson på hembesök hos Amanda Franzén och Linda Larsson på hembesök hos 
Peter som behöver hjälp upp ur sängen.Peter som behöver hjälp upp ur sängen.

Premiär!
Nu öppnar vi Mekonomen Bilverkstad 
på AB Kongahälla Bilcity i Kungälv.

Öppningserbjudande:

10% 
rabatt 
på Service hela Januari

Originaldelar

med 3-års
garanti

AB Kongahälla Bilcity
Filaregatan 7
44215 Kungälv
Tel 0303-208610

Vi bjuder de 50 första kunderna 
på 5 l koncentrerad spolarvätska.   
(Lahega) Värde 175:-
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Grundservice-
erbjudande*

*Gäller fyrcylindriga motorer.

från

1.390:-

Maram och Ida klara för regionfinal
– Omvårdnadselever tävlade i Ale gymnasium 
NÖDINGE. Kommunmästerskapet är avgjort.

Nu väntar regionfinal i Vänersborg den 24 
januari.

Ida Johansson och Maram Dakhlalla från Ale 
gymnasiums omvårdnadsprogram hoppas att gå 
hela vägen i årets Yrkes-SM.


