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En sopbil från Renova fattade eld på E45 i höjd med Älvängen på onsdagseftermiddagen 
vid 17.30-tiden. Det började brinna i hytten under färden. Föraren lyckades själv ta sig ut 
ur fordonet och klarade sig utan skador. Hytten blev totalt utbränd. Räddningstjänsten 
från Nol befann sig på olycksplatsen.    Text: Jonas Andersson
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Familjedag vid Hulans skolaFamiljedag vid Hulans skola

Förra lördagen arrangerades en familjedag i Uspastorp, vid Hulans skola. Bakom arrange-Förra lördagen arrangerades en familjedag i Uspastorp, vid Hulans skola. Bakom arrange-
manget stod Hulans Byggnadsförening och en inbjudan hade gått ut till alla invånare i när-manget stod Hulans Byggnadsförening och en inbjudan hade gått ut till alla invånare i när-
området. Det blev en solig och fin förmiddag. På programmet stod bland annat poängprome-området. Det blev en solig och fin förmiddag. På programmet stod bland annat poängprome-
nad, fiskdamm och femkamp. Traktorgänget gav dessutom ett litet smakprov på det kom-nad, fiskdamm och femkamp. Traktorgänget gav dessutom ett litet smakprov på det kom-
mande stubbracet. Närmare 70 personer tog del av aktiviteterna. mande stubbracet. Närmare 70 personer tog del av aktiviteterna. 
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SATSA PÅ 
BERGVÄRME!

I samarbete med Återförsäljare av

Gör framtiden enkel, billig och miljövänlig

Telefon 0733-91 90 14 • www.greenpeak.se

Boka tid för kostnadsfri offert!

iPad på 
köpet!

Kampanj 

pågår t o m 

31 okt 2012

TRYGGHETS-

FÖRSÄKRING

UPP TILL 10 ÅR! 

74.000:- rabatt!
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Bränsleförbrukning: 8,6 l/100 km. Koldioxidvärde: 195 g/km

Din Honda återförsäljare i Göteborg sedan 1983

Göteborgsvägen 98, Surte • Tel. 031-98 30 10
Mån–Fre 9–18. Lör stängt.

www.magnussonsbil.se

Köp även till Nordic Paket:
•  Dragkrok fast
•  Vinterdäck 17” Alufälgar
•  Spoiler  •  Elmotorvärmare
•  Gummimattor kupé + bagage

Ord.pris 41.900:- NU: 5.900:-
Spara 36.000:-

HONDA CR-V 2.0i 
Ordinarie: 307.900:-

NU: 269.900:-
Spara 38.000:-  •  Metallic + 5.900:-

Köp till Navi Paket  25.000:-
•  GPS  •  Bluetooth •  Backkamera  
Köp till Navi Paket  25.000:-
•  GPS  •  Bluetooth •  Backkamera  


