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Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
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POLIS
RONDENRONDEN
Måndag 20 februari

Ofredande
En man i Nödinge utsätts för 
misshandel och ofredande.

Tisdag 21 februari

Inbrott i Nol
Inbrott på Axel Christiernsson 
i Nol, diverse verktyg samt en 
bärbar dator tillgrips.

Narkotiska preparat anträf-
fas i en bostad i Bohus. En 
person född 1994 misstänks för 
narkotikabrott.

Onsdag 22 februari

Misshandel
En relationsbetingad misshan-
del anmäls i Bohus.

Torsdag 23 februari

Stöld i Älvängen
En polispatrull skickas till 
Älvängen sedan en kvinna i 
30-årsåldern gör sig skyldig 
till stöld i två butiker på Göte-
borgsvägen.

Fredag 24 februari

Narkotikabrott
En person grips i Nödinge, 
misstänkt för narkotikabrott, 
eget bruk.

Söndag 26 februari

Villainbrott
Villainbrott i Bohus. Tjuvarna 
bryter upp altandörren och 
tillgriper diverse gods ur fast-
igheten.

Försök till grov misshandel 
i Alafors. En man svingar ett 
järnrör mot målsägandes 
huvud. Målsägande klarar sig 
undan händelsen oskadd.

Antalet anmälda brott under 
perioden 20/2 – 27/2: 30.

ERIKSBERG. För femte 
året i rad arrangerades 
Passion för mat i Eriks-
bergshallen.

Ahlafors Bryggerier 
fanns med som ensamt 
mikrobryggeri.

– Ett utmärkt tillfälle 
för oss att göra vårt 
bryggeri ännu mera 
känt i Göteborgsområ-
det. Samtidigt knyter 
vi värdefulla kontakter 
med restaurangägare, 
säger Christer ”Cralle” 
Sundberg.

Det doftade gott och besö-
karna till Passion för mat 
fick verkligen använda smak-
lökarna när de gick runt bland 
utställarna i Eriksbergshal-
len. Det bjöds på lättare för-
täring och dryckesprover i så 
gott som varje monter.

– Det är en suverän mässa! 
Här kretsar allt kring mat och 
dryck, inte någonting annat. 
Det är hög kvalitet på utstäl-
larna och besökarna får verk-
ligen valuta för entrépengen, 
anser Christer Sundberg.

– Vi var med för första 

gången i fjol och blev oer-
hört förtjusta. Vi sätter Ahla-
fors Bryggerier på kartan och 
når ut till en bred publik som 
har ett intresse för god mat 
och dryck.

Vad får ni för reaktioner 
på ert öl?

– Många är väldigt för-
tjusta och det är naturligtvis 
roligt. Jag vet inte hur många 
smakprover som vi delar ut 
under en sådan här helg, men 
det blir ett par tusen, avslutar 
Christer Sundberg.

JONAS ANDERSSON

Alf Svenungsson, Christer ”Cralle” Sundberg och Bo Tauson representerade Ahlafors Bryg-
gerier i Eriksbergshallen när Passion för mat femårsjubilerade. 

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*

Öl från Ahlafors poppisÖl från Ahlafors poppis

Lokaltidning
printshop

reklambyrå
webbproduktion
fi lmproduktion

– mer än bara lokaltidning

Stöd Astma- och Allergiförbundets
Barnallergifond Pg 90 09 06-9


