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VI LEVERERAR OCH MONTERAR!
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   SLUTA 
VEVA!

Vid köp av en vikarmsmarkis
får du köpa motorn för 

endast 900:-
Ord. Pris 2.900:- Gäller november månad.

www.kungalvssolskydd.se

– Fokus är att erbjuda våra 
hyresgäster en så enkel och 
bekväm uppvärmningsform 
som möjligt. Genom att byta 
till fjärrvärme behöver inte 
hyresgästerna sköta värme-

pumpens filter och vi slip-
per arbetet med service och 
underhåll av värmesystemet, 
säger Staffan Brundin, vd 
på Bofast AB som äger fast-
igheterna i Skepplanda.

Ale Fjärrvärme som leve-
rerar fjärrvärmen kommer 
att stå för underhåll och 
skötsel av fjärrvärmecentra-
lerna. 

Arbetet med att installera 
fjärrvärme är i full gång och 
driftsättning är planerad till 
månadsskiftet november-
december i år.

Fjärrvärme ersätter värmepumpar
– Ny uppvärmningsform för Wetterströms hage

I SKEPPLANDA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

I Wetterströms Hage i Skepplanda kommer värmepumpar att ersättas av fjärrvärme.

SKEPPLANDA. I Wetterstöms Hage kommer de 
värmepumpar som idag värmer området att 
ersättas med fjärrvärme.

För att få en enklare, tryggare och bekvämare 
värmekälla för hyresgäster och fastighetsägare 
väljer Bofast AB därför att installera fjärrvärme 
i de 70 berörda radhuslägenheterna.

Arbetet har redan påbörjats.

ÄLVÄNGEN. Lådor 
packas upp och hyllor-
na förses med varor.

Det pågår en febril 
aktivitet på Netto.

På torsdag morgon 
öppnar dörrarna till 
den nybyggda affären i 
Älvängen.

Den 20 maj stängde Netto i 
Älvängen. Ett halvår senare 
är det dags för den efterläng-
tade nyinvigningen.

– Det ska bli så roligt. Vi 
har väntat och kunderna har 
väntat på den här dagen, 
förklarar butikschef Linda 
Wallgren.

Butiken på Repslagarevä-
gen invigdes första gången 
sommaren 2004 och har 
nu fått större butiksyta, ny 
fräsch inredning, fler parke-

ringsplatser och nya öppet-
tider. 

– I fortsättningen kommer 
vi öppna butiken klockan åtta 
för att ge kunderna möjlig-
het att handla frukost, säger 
Linda Wallgren.

Den nya fastigheten följer 
Nettos koncept till punkt 
och pricka, såväl till utseende 
och interiör. Den tidigare 
lokalen hade Netto övertagit 
av Coop.

– Vi är jättenöjda med 
slutresultatet. Helheten blev 
precis så bra som vi hade 
hoppats, säger Wallgren som 
tillsammans med sin per-
sonal håller på att rusta för 
torsdagens invigningsfest.

– Besökarna kommer att 
bjudas på kaffe och bulle, 
hälsar Linda via lokaltid-
ningen.

Netto firar i år 10-årsjubi-

leum i Sverige. Målet är att 
vara billigast på alla orter där 
butiker etableras.

– Prismedvetna kunder 
har tidigare behövt åka till 
en stormarknad utanför 
staden för att handla billigt. 
Vi ändrar på detta genom att 
erbjuda de lägsta priserna där 
kunderna bor eller arbetar. 
Vi vill bli Sveriges nya närbu-
tik, känd för låga priser och 
trevlig personal, säger Car-
sten Hansen, vd för Netto 
i Sverige.

Netto startade sin verk-
samhet i Sverige i maj 2002 
genom etableringen i Trel-
leborg, bolagets första butik 
i Sverige. Netto har i dagslä-
get, inklusive butiken i Älv-
ängen, 151 butiker i Sverige. 
Även i Bohus finns en Net-
tobutik.

JONAS ANDERSSON

Nyinvigning av Netto
– På torsdag öppnas dörrarna i Älvängen

Välkomnar besökarna till nyinvigningen av Netto i Älvängen. På torsdag öppnar butiken och 
här ses delar av personalstyrkan som ser fram emot av få möta kunderna. Från vänster: 
Nerma Ceric, Eva Dhuri, Sofi a Petersson Berglund och Linda Wallgren.

ALE. Länsstyrelsen har 
ännu inte tagit beslut 
om vilken hastig-
hetsbegränsning som 
kommer att råda på 
nybyggda E45. 

Trafi kverket har före-
slagit 100 km/h.

– Den är anpassad och 
dimensionerad som motor-
väg och 110 km/h, men med 
våra nya intervall 80, 100 och 
120 km/h anser vi att 100 
vore mest lämpligt. Beslut 
väntas i slutet av december, 
säger övergripande projekt-

ledare Bo Björklund.
Fram till dess att Läns-

styrelsen har lämnat besked 
skyltas 90 km/h.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

80 eller 100 km/h på nya E45


