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NÖDINGE. Det har varit 
byggröra hos ICA Kvan-
tum Ale Torg.

Butiken har total-
renoverats och det är 
inte mycket som är sig 
likt.

– Känslan är att alla 
förändringar är till det 
bättre och kunderna 
har varit fantastiskt 
tålmodiga, säger ICA-
handlare Marianne Sjöö 
dagarna före nyinvig-
ningen.

Efter en tid av ombyggnad 
och mer eller mindre kaos 
i butiken har hyllorna och 
varorna hittat sina rätta plat-
ser. Färskvarorna har fått ett 
större utrymme och kund-

varvet har blivit mer logiskt.
– Alla förändringar är ju 

jobbiga och just nu tycker 
nog ingen att det är tydligare 
eller lättare att hitta varorna, 
men snart tror jag alla förstår 
hur vi har tänkt, säger Mari-
anne Sjöö.

Grundtanken i den nya 
Kvantumbutiken är att för-
medla en rumkänsla till kun-
derna. Ett tydligt rum för 
till exempel kött, mejeri och 
bakning.

– När du kommer till vår 
baksektion ska du hitta allt 
du behöver för bakning, såväl 
ingredienser som andra till-
behör. Bakplåtspapper och 
påsar finns nu nära mjölet 
och sockret. Det ska hjälpa 
kunden att tänka logiskt. 

Kaffet står således nära 
brödet och frukostvarorna, 
förklarar Marianne.

Frysdiskarna har flyttats 
närmare kassorna för att 
höja kvalitén och minimera 
risken för upptining. Den 
ombyggda butiken känns luf-
tigare och större, men även 
om delar av lagret har blivit 
mejeri är storleken i princip 
densamma.

– Den positiva upplevel-
sen beror nog främst på att 
de nya sektionerna är 10 cm 
smalare. Det blir rätt mycket 
totalt sett, vidare är de något 
lägre vilket gör att du får 
en bättre överblick, menar 
Marianne.

En stor investering har 
också gjorts i nya miljöanpas-

sade kyl- och frysmotorer.
– Det är inget som kun-

derna märker, men det känns 
väldigt bra för oss att veta att 
vi gör vad vi kan för att bidra 
till ett grönare samhälle.

En annan nyhet är att 
Kvantum nu kommer att ha 
en kassa som är helt kontant-
lös, där bara kortbetalning 
gäller.

På lördag nyinvigs buti-

ken med grill- och glassfest. 
Även den tidigare fotbolls-
profilen Benno Magnusson 
kommer att finnas på plats 
för Svenska Spel.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Klart för invigning!
– ICA Kvantum Ale Torg har totalrenoverat

Ica-handlare Marianne Sjöö jublar! Nu är den nya Kvantumbutiken på Ale Torg klar för nyin-
vigning.

Lördagen den 21 april ge-
nomfördes det första klubb-
mästerskapet inomhus i Bo-
hushallen. Det var 70 aktiva 
från Bohus IF friidrott som 
tävlande mot varandra på 60 
meter, kula, längd och höjd-
hopp.

Efter noggranna förbere-
delser är det äntligen dags 
för det första klubbmäster-
skapet i Bohus IF:s friidrott. 
Pulsen stiger och nu står 

de första aktiva klara för att 
starta på 60 meter och i en 
annan del av hallen ska en 
annan aktiv stöta iväg en 1,5 
kg kula och en tredje aktiv 
ska ta sats och floppa över 
ribban i höjdhopp. De aktiva 
är nu igång och publiken 
jublar, de aktiva väntar otå-
ligt på sin tur. Härliga pre-
stationer och mycket glädje 
och stark gemenskap sprids 
i Bohushallen. Detta är frii-

drotten när den är som bäst. 
Tiden går fort och klock-
an blir 15.00 och alla aktiva 
har fått sina guldmedal-
jer, ett bord med godsaker 
dukas upp och musik sprids 
i hallen genom högtalarna.  
Alla dessa underbart dukti-
ga friidrottare som har varit 
igång sedan klockan 10.00 
visar ingen tendens till trött-
het nu när friidrottsdiscot 
är igång.

En kanondag och det 
känns verkligen ända in i 
själen att denna friidrotts-
satsning som drogs igång i 
Bohus för ett år sedan var 
klockren. Framtiden för frii-
drotten i Ale blir spännande 

att följa och det är härligt att 
så många  aktiva, tränare och 
föräldrar i Bohus IF friidrott 
är en del av den.

Per Carlsson

Inomhus KM Bohus IF friidrott

Amanda Forsell hoppar höjd. Marcus Wallberg hoppar 
längd i Bohushallen.

Premiär för 
Vårloppet
På lördag är det premiär för Ale 
Torgs Vårlopp som sträcker sig över 
5,4 km. De yngsta mellan 3 och 10 
år får springa Knatteloppet. Det är 
Ale Torgs företagarförening som 
tillsammans med OK Alehof och 
Bohus IF:s friidrott arrangerar eve-
nemanget. Vinnaren av årets lopp 
blir också innehavare av det första 
banrekordet och kommer att belö-
nas rikligt. Alla löpare kan förvisso 
bli vinnare då nummerlappen också 
fungerar som lottsedel. Anmälan 
kan ske på plats.
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UPPTÄCK NYA KIA CEE’D OCH VINN EN BILSEMESTER!

På bara fem år har Kia cee’d blivit en av Sveriges mest sålda bilmodeller. Nu lanserar
vi en helt ny generation av Kia cee’d. Det här är ett perfekt möte mellan design, 
funktion som är fylld med smarta tekniska detaljer och innovativa lösningar. Eller vad 
sägs om eluppvärmbar ratt, panoramasoltak och självparkeringssystem (fi nns som 
tillval). Det bästa sättet att uppleva nya Kia cee’d är genom en provkörning. Alla som 
provkör nya Kia cee’d kan tävla om en bilsemester** värde ca 15.000 kr. Välkommen.

Pris från
164.900 KRONOR MILJÖBIL = FRI VÄGSKATT I FEM ÅR*

FINNS SOM DIESEL OCH BENSIN

Just nu bjuder vi på en DVD-fi lm till
alla somprovkör nya Kia cee’d innan

den 30 maj 2012. Värde ca 80 –160 kr.

Erbjudandet gäller tom den 30 maj 2012. *Gäller endast manuell växellåda. **Gäller lån av en Kia cee’d under två valfria veckor i Sverige under juni-augusti 2012. Försäkring ingår, men vinnaren står för självrisk vid eventuell skada. Priset innefattar bränslepengar från Statoil för 2.000 kr samt hotellövernattningar på 
Scandic för 7.000 kr. Bränsle utöver vinsten, biltullar, parkeringsavgifter/böter samt vinstskatt får vinnaren stå för. Bilen hämtas hos din närmaste Kia-återförsäljare. Den 7-åriga nybilsgarantin är Sveriges längsta fabriksgaranti och gäller för bilar i privat bruk samt tjänste- och förmånsbilar. Garantin följer bilen och upphör 
7 år efter första registreringsdatum eller efter 15.000 körda mil, det som först uppnås. För att nybilsgarantin ska gälla måste all service utföras av auktoriserade Kia-verkstäder under hela garantitiden. I annat fall gäller 3 års nybilsgaranti med obegränsad körsträcka, förutsatt att service utförts fackmannamässigt enligt Kias 
serviceprogram. Bränsleförbrukning blandad körning 4,1 – 6,1 l/100 km. CO2-utsläpp 109 – 145 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel och miljöklass Euro 5. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Med reservation för eventuella tryckfel. 


