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ÄLVÄNGEN. Ett mer el-
ler mindre kaos!

Så skulle man kunna 
beskriva torsdagsmor-
gonens invigningsfi ran-
de av Netto i Älvängen.

Långt före utsatt tid 
ringlade sig kön lång 
och parkeringsplatser-
na räckte inte till.

Det råder ingen som helst 
tvekan om att kunderna 
har saknat sin Netto-butik 
i Älvängen under det halvår 
som affären varit stängd. I 
torsdags var väntan över och 
precis klockan nio klippte 
butikschefen, Linda Wall-
gren, det blågula bandet och 
välkomnade de första besö-
karna.

Dagen till ära fanns den 
danska företagsledningen 
på plats med vd Carsten 
Hansen i spetsen.

– Vi är mycket stolta över 
vår nya butik och hoppas att 
kunderna ska gilla den, för-
klarade Carsten som hade all 
anledning att se belåten ut.

Kunderna fick slussas 
in i omgångar och under 
tiden som de väntade på att 
få komma in fick de avnjuta 
kaffe och kanelbulle.

– Skönt att Netto har 
öppnat igen, man har saknat 
butiken, konstaterade Len-
nart Blomster som inte ville 
missa invigningsfirandet och 

de många storslagna öpp-
ningserbjudandena.

För att förhindra allt-
för långa köer i kassan hade 
Netto fördubblat sin per-
sonalstyrka, som såg till att 
packa ned kundernas inhand-
lade varor i påsar.

– Vi trodde nog att det 
skulle komma en hel del folk, 
men att det skulle bli den 
här anstormningen hade vi 
inte vågat drömma om. Det 
känns fantastiskt kul att få 
möta kunderna igen. Den 
här dagen har vi längtat efter, 
sade Linda Wallgren.

100 meters kö till nya Netto
– Invigningen skapade kaos i Älvängen

NETTO

•  Netto planerar att öppna 15-
20 butiker i Sverige per år.

•  Netto har 151 butiker i Sverige 
samt fl er än 1 100 butiker i 
Europa.

•  Den första svenska butiken 
öppnades i Trelleborg 2002.

•  Netto fi nns i Danmark, Sve-
rige, Tyskland och Polen.

•  Netto i Sverige ägs av Dansk 
Supermarked A/S

•  Huvudkontor, supportcenter 
och centrallager i Falkenberg, 
samt centrallager I Linkö-
ping.

•  Netto Älvängen tog över Kon-
sums tidigare lokaler 2004.

Butikschefen Linda Wallgren klippte det blågula bandet och 
förklarade Nettos nya butik i Älvängen invigd.

Kön ringlade sig lång av nyfi kna och förväntansfulla kunder.

Hassan Ketabati var en av 
de första kunderna som pas-
serade entrén till den nya 
Netto-butiken i Älvängen. 
Hassan bjöds på godis av 
Scottie.

I väntan på att få komma in i den nya butiken fi ck kunderna 
värma sig med en kopp kaffe.
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Finns i färgerna Midnight Sky, Moondust Silver, Frozen White, Panther Black, Lunar Sky

Ford Kuga Titanium S 5D
Stor körglädje och fyrhjulsdrift från 
Haldex är standard i Ford Kuga. Bilen 
har dessutom fått fem stjärnor av fem 
möjliga i Euro NCAP säkerhetstest.

Nya
person- och transportbilar

UPP TILL 64 200:- RABATT 
när du köper en ny Ford Kuga hos Bättre Bil

BÄTTRE BIL
Nödingevägen 2, Nödinge

Tel: 0303-960 96
www.battrebil.se

Ford Kuga Titanium S 5D 
2.0TD 140 hk MPS 4WD

Färg: Panther Black
Fabr.utrustn: 
Motorvärmare - bränsledriven 
parkeringsvärmare – diesel
Sony CD + Bluetooth/USB, 8 högtalare
Titanium Designpaket: Mörktonade 

Ordinarie pris: 340 100 kr
Rabatt:    64 200 kr

Kampanjpris: 275 900 kr

Ford Kuga Titanium S 5D 
2.0TD 160 hk MPS 4WD

Färg: Frozen White
Fabr.utrustn: 
Motorvärmare - bränsledriven 
parkeringsvärmare – diesel
Sony CD + Bluetooth/USB, 8 högtalare
Titanium Designpaket: Mörktonade 

Ordinarie pris: 345 100 kr
Rabatt:    63 200 kr

Kampanjpris: 281 900 kr

Trygghet med anslutet inbrotts- & 
brandlarm från 219 kronor/månad. 
Som kund hos oss äger du ditt larmpaket 
direkt, fri support, materialgaranti och två 
fria utryckningar. Blir du dessutom Guldkund 
får du 1 500 kronor rabatt på startavgiften 
(ord.pris 1 995 kr).  
Har du vår boendeförsäkring samt tecknar 
larm med treårsavtal hos oss, sänker vi din 
premie för boendet med upp till 15 %. Ring 
oss redan idag på 020-20 79 00 eller gå in på 
LFlarmcentral.se

Inne & utebelysning
Ale LampanVid Statoil, Göteborgsvägen 94, Älvängen 

Tel: 0303-74 88 54

 Varmt välkommen in och kika!
JULBELYSNING I BUTIKEN

590 kr
Belid499 kr

Nyhet!

290 kr

1390 kr

Star Trading
Finns även 

i vit och röd.

Star Trading

Öppet vardagar 10-18 & lördagar kl 10-14

Nu i butiken!

Stjärna på fot från 99:-


