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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*

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

Den nya infrastrukturen gör 
att samhällsbilden i Älväng-
en håller på att förändras. 
Orten kommer att förses med 
ett nytt resecentrum vilket 
innebär att busstorget snart 
har spelat ut sin roll. Här 
vill Irene Jansson och Hugo 

Wallberg se ett serviceboen-
de för pensionärer med till-
hörande matsal, samlingslo-
kal och bibliotek.

– Det finns inte mycket 
ledig mark i centrum. Platsen 
vore ypperlig för ett service-
boende. Frågan har tidigare 
lyfts i det kommunala pensi-
onärsrådet och samtliga pen-
sionärsföreningar, PRO, SPF 
och RPG, står bakom försla-
get. Tyvärr får vi inga besked, 
säger Hugo Wallberg som 
hoppas att ärendet kommer 
upp som en punkt på kom-
mande ortsutvecklingsmöte i 
Älvängen.

Irene Jansson och Hugo 
Wallberg har besökt andra 
orter i Västsverige för att få 
inspiration till hur ett nytt 
serviceboende skulle kunna 
se ut.

– Det finns en del goda ex-
empel. Vi blev väldigt förtjus-
ta över vad vi fick se i Fristad 
och i Grebbestad. Vi tänker 
oss ett boende med personal 
på plats dygnet runt, enligt 
den modell som planeras i 
Nödinge, säger Irene Jans-
son.

– Det måste finnas en plats 
för de pensionärer som inte 
klarar av att bo kvar hemma, 
personer som inte är demen-
ta men som inte har den fy-
siska förmågan att klara sig 
på egen hand. Tidigare fanns 
Ängabo, det har aldrig er-
satts. Vi tycker att den poli-
tiska ledningen borde lyssna 
på oss nu när de har chan-
sen. Det gäller att bygga för 
framtiden. Man räknar med 
stor inflyttning till Älvängen 
och med tiden blir invånarna 
äldre och då måste de ha nå-
gonstans att ta vägen, avslu-
tar Irene Jansson och Hugo 
Wallberg.

Äldreboende i centrala Älvängen?
– Pensionärerna kräver ett svar

I ÄLVÄNGEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Hugo Wallberg och Irene Jansson fortsätter oförtrutet sin kamp för att få till stånd ett serviceboende på nuvarande busstor-
get i centrala Älvängen.

Brasdag 
lördag 18 februari  kl 10-14
Fler värmande priser i butiken

Tel. 0303-74 98 98, 0730-64 89 00, Lunnavägen 6, Alafors 
E-post: lars@sturesspisar.se • www.sturesspisar.se

Gåva! Höganäs frukostset 
för 4 personer medföljer vid köp 
av kampanjkamin. Värde 1400:-
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Alla 7 kampanj-
modeller hittar 
Du på 
www.contura.se

Mer 
mys vid 
brasan

CONTURA 660T
Ord. pris 27.100-28.900:-

JUST NU 
25.500:-

Enhetspris

Jøtul F 373 
Nu 18 400:–
rek. ord. pris 20 900:-

Spara 

2 500:–
Just nu!

Jøtul F 377 
Nu 25 000:–
rek. ord. pris 27 500:-

Spara 

2 500:–
Just nu!

www.jotul.se

STURES 
SPISAR AB

ÄLVÄNGEN. Hur ser framtidsplanerna ut för det 
nuvarande busstorget i Älvängen?

Det vore den utmärkta platsen för ett servi-
ceboende menar bland andra Irene Jansson och 
Hugo Wallberg.

– Jag har drivit den här frågan i tio år, säger 
Irene till lokaltidningen.

Det är ännu svårare om man hör 
dåligt. Ring Hörsellinjen 
0771-888000. www.horsellinjen.se Hörselskadades Riksförbund

Svårt att hänga med
i radiosporten?


