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Bilab Kungälv AB grundades 1963 och har idag 80 medarbetare. Bilab omsätter ca 450 
miljoner och är auktoriserad återförsäljare för Audi och Volkswagen person/transportbilar 
samt Scania lastbilar och Skoda service.

Vi expanderar och söker nu ytterligare 

Fordonsmekaniker till personbilssidan
Dina kvalifikationer:
Vi söker dig som har utbildning och med erfarenhet av arbetet, gärna 
med våra märken. Du har ett vårdat yttre och behärskar svenska i tal och 
skrift, då servicelitteraturen är på svenska. Du har ett naturligt sinne för 
ordning och reda, god service och ett vänligt bemötande, samt lätt till 
ett leende, även under stressiga perioder. God samarbetsförmåga är en 
självklarhet. Om du bor i Kungälv eller dess närhet är det ett plus då vi 
värdesätter lokal förankring. Vi uppskattar om du är ickerökare. B-körkort 
är ett krav.

Tjänstgöringsgrad 100%
Arbetstid: Tillsvidare med 3 + 3 månaders visstidsanställning 
(provanställning)
Ansökan: Vi tar emot ansökan, med CV och löneanspråk, gärna via 
E-post: krister.johansson@bilab.se

Vid frågor kontakta: Dick Kvist, Avdelningschef, verkstad. 
Tel: 0303-620 95

Bilab Kungälv AB, Trollhättevägen 18, 442 34 Kungälv. Tel: 0303-62000

BUTIKSPERSONAL
Vi söker också 3-4 nya medarbetare till vår konfektions-, hemtextil- och fritidsavdelning. Dina 

arbetsuppgifter omfattar försäljning i butik, uppackning, märkning av varor samt kassaarbete. 

Vi söker dig som minst har gymnasieutbildning.  Som person är du serviceminded och inte rädd 

för att ”hugga i”.  Du har lätt för att samarbeta och är ordningsam. 

Tjänsterna är mellan 75%-100% med schemaläggning även på helger.

 
Ytterligare information om tjänsten som butikschef:

Marie Lindberg  tel 0706-14 26 45 eller 

Peter Lindberg tel 0705-47 24 39 

Ytterligare information om butikspersonaltjänsterna:
Jörgen Holappa tel 0707-34 57 60

Välkommen med din ansökan till jorgen@kladkallaren.se 
senast den 23 november.

Mer info hittar du på www.kladkallaren.se

Vi söker nu fler engagerade medarbetare 
till vårt nya varuhus i Stora Viken i Bohus

BUTIKSCHEF/KONFEKTIONSANSVARIG
Som butikschef ansvarar du för att leda och planera den dagliga verksamheten. Du kommer också 

kunna påverka  inköpsprocessen inom konfektion.

Erfarenhet som butikschef  eller avdelningschef inom detaljhandeln är ett krav. Du brinner för 

försäljning och har god förmåga att entusiasmera dina medarbetare. Som person är du energisk, 

har lätt för att samarbeta och har intresse för mode, färg och form. Du är också drivande, flexibel, 

kreativ och har fokus på utveckling.

ALINGSÅS. Tysk polis deltar nu i 
utredningen av 31-åringen från Ale 
som är misstänkt för barnporno-
grafi brott och våldtänkt mot barn.

Åklagaren får ytterligare två 
veckor att förbereda åtalet.

Mannen har nu också sagt upp 
sig från sin tjänst som gymnasie-
lärare i Göteborg.

Alingsås tingsrätt förlängde i förra veckan 
häktningstiden för den 31-årige alebon 
hemmahörande i Älvängen. Han anklagas 
för barnpornografibrott, där 800 000 bilder 
har påträffats i den misstänktes dator, men 
också för våldtäkt mot barn. 

När det gäller misstanken av våldtäkts-
gärningen har denna stärkts genom mate-
rial från utlandet. Uppgifter från tysk polis 
dokumenterar att den misstänkte hade 
kännedom om målsägandens ålder. Ett 
nytt noggrant förhör ska hålla med båda 
parter. Åklagaren betonade också i Alingsås 
tingsrätt att det finns fortsatt behov av att 
den misstänkte är ålagd restriktioner, vilket 
betyder att han ej får ta emot besök, läsa 
tidningar, tala i telefon eller umgås med 
andra på häktet. 

Åtal ska sannolikt väckas 29 november, 
om inte åklagaren på nytt begär förlängd 
häktningstid med nya restriktioner.

Efter Alekurirens publicering citera-
des tidningen felaktigt i en mängd olika 
medier. Artikeln var dock saklig och kor-

rekt, däremot var läsförmågan hos kol-
legorna mindre imponerande. Den miss-
tänkte 31-åringen är boende i Älvängen i 
Ale kommun, men gymnasielärare i Göte-
borg – således ingen Alelärare som flera 
medier uppgav.

För övrigt sade mannen upp sig från sin 
tjänst i förra veckan.

Tysk polis har bevis för 
31-åringens våldtäkt
– Åklagaren får internationell hjälp 

800 000 barnpornografi ska bilder i datorn
– 31-åring från Älvängen även misstäkt för våldtäkt mot barn
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ÄLVÄNGEN. För fem 
veckor sedan greps en 
31-årig gymnasielärare 
från Älvängen.

Misstanken gäller 
grovt barnpornografi -
brott och våldtäkt mot 
barn.

Polisen har hittat 
drygt 800 000 bilder i 
den misstänktes dator 
och brottsmisstan-
ken har stärkts under 
utredningen.

Den 3 oktober slog poli-
sen till mot hemmet i Älv-
ängen. I samma stund greps 
31-åringen som då var på 

konferens i sin yrkestjänst 
som lärare. Mannen begär-
des häktad vid Alingsås 
Tingsrätt på sannolika skäl 
misstänkt för barnporno-
grafibrott över internet. 
Åklagaren har från denna 
dag begärt särskilda res-
triktioner, då det finns en 
uppenbar risk att den miss-
tänkte kan undanröja bevis 
eller försvåra utredningen. 
Detta innebär sannolikt att 
den misstänkte inte får ta 
emot besök, läsa tidningar, 
umgås med andra häktade, 
att post granskas av åklagare 
och att han inte får se på TV 
eller lyssna på radio.

Vid den första häktnings-
förhandlingen erkände 
31-åringen brott, men för-
nekade att det skulle vara 
grovt. Åklagaren har kunnat 
påvisa tung bevisning bland 
annat genom datorn som 
beslagtagits och telefon-
trafik. Därför har mannen 
omhäktats vid två tillfällen. 

Under utredningen har 
brottsmisstanken stärkts 
och materialet att gå igenom 
har växt. Bland annat finns 
drygt 800 000 bilder i den 
misstänktes dator. Utred-
ningen har också visat att 
det framgår av telefon- och 
internettrafik att 31-åringen 

haft upprepade och långt-
gående kontakter med unga 
flickor av intim eller nära 
karaktär.

Har erkänt brott
I förhör har den misstänkte 
erkänt barnpornografibrott, 
men förnekat våldtäkt mot 
barn. Han medger sexu-
ellt umgänge under den tid 
som åklagaren uppgivit, 
men bestrider att han hade 
vetskap om att barnen var 
under 15 år. 

Tingsrättens förhand-
lingar har hållits inom 
stängda dörrar, men åtal 
ska väckas i Alingsås senast 

15 november. Mycket tyder 
dock på att åklagaren på nytt 
begär förlängd häktningstid. 

Den 31-årige mannen 
från Älvängen är nu på san-
nolika skäl misstänkt för 
grovt barnpornografibrott 
från 2009 till den 3 mars 
2012 samt våldtäkt mot barn 
i december 2011.

31-åringen var förenings-
aktiv ungdomsledare och 
tidigare ostraffad.

Vice chefsåklagare, 
Thomas Ahlstrand, säger 
till Alekuriren att ärendet är 
känsligt och han är fåordig i 
sina kommentarer.

– Straffet för barnpor-

nografi ligger mellan sex 
månader till fyra år, men i 
det här fallet finns det även 
andra brottsmisstankar. När 
det gäller våldtäkt mot barn 
är det en brottsrubricering 
som används, därmed inte 
sagt att det har förekommit 
våld. Han är också ensam 
och ingår inte i något nät-
verk.

ALE. Nu stryks snart 
tre av de fyra utpekade 
områdena för vindkrafts-
utbyggnad i Ale.

Kvar återstår ett litet 
område i norr.

Vindbruksplanen är där-
med ett minne blott.

Styrgruppen för översiktsplane-
ringen i Ale diskuterade i veckan 
att föreslå kommunfullmäktige 
att stryka områdena C, D och E 
ur vindbruksplanen som senare 

nen. Alliansens företrädare anser 
att så bör göras.

– Vi har lyssnat på de massiva 
protesterna och det är väljarnas 
åsikter som ska styra oss. Att lägga 
en död hand över en hel lands-
ända av vår kommun, som har 
alla förutsättningar att erbjuda ett 
rikt och harmoniskt boende, har 
med stor tydlighet visat sig vara 
ett misstag. Det är ett konstate-
rat faktum att bara vetskapen om 
att det kan komma att etableras 
vindkraftverk inom synhåll gör 
att fastigheterna faller i värde och

blir hopplöst svåra att sälja, säger 
styrgruppens sammankallande, 
Jan A Pressfeldt (AD),

Socialdemokraternas repre-
sentanter, Paula Örn och 
Tyrone Hansson, är mer åter-
hållsamma i kommentarerna.

– För det första så är denna 
styrgrupp bara en arbetsgrupp, 
alltså inget beslutande forum, 
för det andra så är detta en fråga 
som vi måste förankra i partiet 
och noga överväga. Vi anser att 
denna styrgrupp är ett forum för 
diskussion och att besluten sedan

tas i kommunfullmäktige, när s
sker ska vi vara väl förberedda oc
klara över vad vi tycker, säger d
båda till lokaltidningen.

Enligt Jan A Pressfeldt är i al
fall den borgerliga majoritete
helt överens om vad man vil
Etableringsintressenternas al
mer svala inställning till Alefjä
har också spelat in i ställningsta
gandet.

– Det förstärker intrycket a
områdena inte behövs, avsluta
Jan A Pressfeldt.

PER-ANDERS KLÖVERSJ

Vindbruksplanen snart ett minne blott

Faksimil Alekuriren vecka 47, 2012.
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LEDIGA TJÄNSTER

Sedan starten 1997 har gruppträning varit Sportlifes adelsmärke. Licensierade instruktörer  
av hög klass har gjort verksamheten framgångsrik. Sportlife Region Väst fortsätter nu  
att växa. Vi öppnar inom kort två nya anläggningar i STO-regionen och i januari 2013  

har vi premiär för tredje klubben i Kungälv. Under året har vi också förvärvat  
Lifeanläggningen i Nol och med allt detta som bakgrund söker vi nu…

INSTRUKTÖRER
...som vill vara med i ett framgångsrikt team

och utveckla gruppträningen till en helt ny nivå.
Du som söker kan vara kille eller tjej, 20-60 år, erfaren eller oerfaren.  

Vi samarbetar med Les Mills, världens största leverantör 
av gruppträning, och erbjuder kompletta utbildningar.

Vi tror att du är positiv, socialt begåvad och intresserad av att 
lära känna nya människor. Du kan antingen ha erfarenhet 

av gruppträning eller bara känna dig kallad att äntligen 
ta steget och bli instruktör. Vår gemensamma passion är 

att ge våra medlemmar träningsmagi.
Är du en instruktör för oss?

Vår tredje klubb i Kungälv, Solbräcke City, kommer att vara 
inriktad på Crossfit-inspirerad träning, inomhus som utomhus. 

Målet är att bygga nordens häftigaste arena för funktionell träning. 
Sportlifes medlemmar kan då välja mellan tre olika klubbar i Kungälv.

Är du en instruktör för oss?

För mer information och ansökan:
ansokan.nodinge@sportlife.se

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 15 december 2012.
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