
NÖDINGE. Klar sedan 
länge, men nu också 
formellt invigd.

Bättre Bils Gör-Det-
Själv-Tvätt fick också 
mycket beröm av själv-
aste Bosse Bildoktorn.

– Vilken modern 
anläggning och dess-
utom väldigt snygg!

Söndagens invigningscere-
moni inleddes med några 
varma ord från Samhälls-
byggnadsnämndens ord-
förande Jan A Pressfeldt 
(AD).

– Med vår omedelbara 
närhet till Göta älv är den 
här typen av anläggning-
ar ett måste. Vi får inte låta 
gifter och föroreningar spolas 
ner i dagvattensystemet. Våra 
miljöinspektörer har godkänt 
den här tvättanläggningen 
och det är ett högt betyg åt 
Dominik och hans företag, sa 
Pressfeldt.

Dagens huvudattraktion 
var annars Bosse Anders-
son, mer känd som Bildok-
torn, som talade om bilar i 
allmänhet och bilvård i syn-
nerhet.

– Det är på avsedda tvätt-
platser som denna vi ska 

tvätta våra bilar, inte på ga-
rageuppfarten. Det är stygga 
gifter som riskerar att rinna 
ner i brunnarna och till sist 
hamna i våra vattendrag, 
menade Bosse.

Kåserade
Han kåserade i vanlig ord-
ning kring allt som hör bilen 
till och gav många kloka råd.

– Vintern närmar sig snart 
och då är låsspray en viktig 
tillgång. Se till att använda 

den innan kylan slår till så 
spar ni mycket bekymmer.

Intresset för Bildoktorns 
besök var som vanligt stort. 
150 personer räknades in 
under dagen och huvudper-
sonen var nöjd efteråt.

– Ett väldigt trevligt ar-
rangemang med många in-
tressanta frågor. Jag fick med 
mig en bild på en teknisk ap-
parat som ingen vet vad den 
ska användas till. Den frågan 
tänker jag gå till botten med, 
avslöjade Bosse Bildoktorn.

Hur ofta bör vi tvätta 

bilen?
– Det är en filosofisk fråga. 

Ur miljösynpunkt är svaret 
aldrig, men till slut är ju bilen 
så smutsig att vi måste. Vi 
kommer inte ifrån det, men 
det är väderlek och det sunda 
förnuftet som får avgöra. Det 
finns inget rakt svar på den 
frågan, svarade Bildoktorn.

Mannen bakom tvättsta-
tionen, Dominik Szacinski, 
var också nöjd efter dagen.

– Man kan alltid önska sig 
mer, men vi hade tur med 
vädret och de som var här 

fick nog en trevlig upplevelse. 
Bosse är både kunnig och väl-
digt rolig att lyssna på, kon-
staterade Dominik som själv-
klart passade på att demon-
strera den miljövänliga tvät-
ten för så många som möjligt.
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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

POLIS
RONDENRONDEN
Onsdag 15 augusti

Båttjuv
En båttjuv grips av polis. Båten 
har tillgripits i Surte och gär-
ningsmannen åker fram och 
tillbaka på Nordre älv i hopp 
om att vilseleda ordningsmak-
ten, men utan att lyckas.

Verktyg tillgrips på en 
arbetsplatsform i Surte tillhö-
rande Sjöfartsverket.
Räddningstjänsten kallas till 
gamla tennishallen i Nödinge 
där en stulen motorcykel står 
i lågor.

En kvinna i 70-årsåldern, 
hemmahörande i Nol, svarar 
på en annons i GP där en 
man säger sig vilja köpa guld 
och diverse andra värdefulla 
föremål. Kvinnan får besök av 
mannen. Målsägande erhål-
ler inte det belopp som är 
överenskommet och mannen 
försvinner från platsen utan att 
göra rätt för sig.

Fredag 17 augusti

Inbrott
Inbrott i en båt i Surte hamn. 
Diverse verktyg tillgrips och 
instrumentpanelen utsätts för 
skadegörelse.

Lördag 18 augusti

Äggkastning
En fastighetsägare i Älvängen 
utsätts för skadegörelse i form 
av äggkastning.

Söndag 19 augusti

Villainbrott
Villainbrott i Starrkärr. Tju-
varna krossar altandörren och 
tar sig in i fastigheten. Diverse 
gods tillgrips.

Tryggt sparande med 
fasträntekonto 2,75%*
Tre månaders bindningstid. Valfritt belopp, lägst 
20 000 kronor. Omfattas av insättningsgarantin. 

Ring mig på 0520-49 49 75
Madelene Nilsson, Privatrådgivare Bank

lansforsakringar.se/alvsborg

*räntesats 120801 

Intresserad av aktier?
Swedbank Ale hälsar dig som är intresserad av aktier välkommen på en träff 
där vi berättar mer om ETF börshandlade fonder – en kombination av aktiens 
fördel och fondens riskspridning. Ett spännade sätt att spekulera i börsens 
upp- eller nedgång.

Tisdag den 4 september klockan 18.30 på  
Backa Säteri i Nödinge. Vi bjuder på enklare förtäring.

Anmäl dig  senast 31 augusti till  
lena.frossling@swedbank.se   0303-334887    
helen.olsson@swedbank.se  031-7397425
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FlytandeFlytande

Dominik Szacinski kunde glädja sig åt en välbesökt invigning.

Bildoktorn klippte bandetBildoktorn klippte bandet

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Bandklippning. Bosse Bildoktorn, Dominik Szancinski och Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Jan A Pressfeldt (AD) 
hjälptes åt med att klippa det blågula bandet.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Frågestund med Bosse Bildoktorn.

– Bättre Bils Gör-Det-Själv-Tvätt invigd


