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Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller avtal. Bränsleförbrukning blandad körning 4,3–7,4 l/100km. CO2 utsläpp blandad körning 114–174 g/km. Miljöklass Euro 5. *Provkör valfri Opel och fråga din Opel-säljare om en tävlingskod och skriv in den på tavlamedopel.se, 
tillsammans med din motivering. Lycka till!. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. 5 års nybilsgaranti består av 2 års fabriksgaranti + 3 års förlängd garanti. Obegränsad körsträcka gäller de två första åren alternativt 10 000 mil på fem år. 

Filaregatan 7, Kungälv, Månd–Fred 9–18, 
0303-20 86 00.  www.kongahallabil.se

Erbjudandena gäller t o m 13/1 2013
PREMIÄRÖPPET Lördag 11–15, Söndag 11–15

års
nybils-
garanti

INTE EN I MÄNGDEN

OPEL MOKKA PREMIÄR!  från 179 900 kr

Finansieringsränta

3,95%
Vinterhjul på köpet!

Värde 9 900 kr.

Introduktionserbjudande:

Komfortpaket 1 900 kr
Ord pris 9 900 kr

Astra 1.6 Enjoy 115 hk med bl a:
 Förarpaket

Finansieringsränta

3,95%Vinterhjul på köpet!

Värde 9 900 kr.

 från 

159 900 kr
Opel Astra toppar redan DEKRA:s kvalitetsrapport över 
begagnade bilar, en rapport baserad på över 15 miljoner
inspektioner av mer än 230 olika bilmodeller. Nu vrider vi 
upp nivån ytterligare med vår nya Astra. 

NYA OPEL ASTRA

7 ST BEG OPEL ASTRA KOMBI, 149 900 kr
1,4 Turbo Sport, Årsmodell 2011. Vinterhjul på köpet!

Stillsamt pensionärsliv för sheriffen
Ansvarig utgivare för Ale Tidning och tillika sheriff i Västenklubben.

Under två decennier var ”Ingo” lokaltidningens ansikte i Ale kommun.
Numera lever han ett stillsamt pensionärsliv i Alingsås där de regelbundna 

besöken till High Chaparral fortfarande sätter guldkant på tillvaron.

Vad har du gjort sedan Ale 
Tidning lades ner 1997?

– Jag flyttade hem till 
Alingsås, till samma bostads-
område där jag bodde innan 
jag flyttade till Älvängen. 
De första åren efter tidning-
ens nedläggning gjorde jag 
i stort sett ingenting, men 
2000-05 jobbade jag som 
kanslist på Alingsås Sim & 
Liv. Därefter blev jag pensi-
onär på heltid.

Vad har du för relation till 
Ale idag?

– Senast jag besökte Ale var 
i samband med Älvängens 
julmarknad för fem år sedan, 
det var när ”Loket” var där. 
Den som jag har kontakt 
med är Börje Johansson på 
Repslagarmuseet. Vi träffas 
för en nostalgiträff en gång 
om året.

Förr roade du dig för nöjes 
skull, gör du det fortfarande?

– Föreningen ”Vi som roar 
oss för nöjes skull” som jag 
var med och drog igång 
1981 är nedlagd. Det blev 
många trevliga dansresor 
genom åren, bland annat till 
Sandgrund i Karlstad och 
till Malmö. Jag vet att priset 
för bussresa, hotellövernatt-

ning med supé, dans och 
frukost låg på 475 kronor. 
Det var fantastiskt och väl-
digt uppskattat av de som 
åkte med.

Men High Chaparral besöker 
du fortfarande? 

– Ja, dit har jag åkt varje 
år, ibland flera gånger per 
säsong, sedan 1989. Det 
började med att jag köpte 
en bil av ”Big Bengts” son 
Kent Erlandsson. Vi blev 
vänner och på den vägen 
är det. Nästa resa till High 
Chaparral är redan bokad 
och den blir i slutet av juni.

Någon särskild tidningsar-
tikel du minns från din tid i 
Ale?

– Ja, ett reportage som jag 
gjorde i mitten på 80-talet. 
Det var på natten som en 
person ringde och berättade 
att Agas fabrik i Nol stod i 
lågor. Jag åkte till platsen, 
tog en bild och åkte sedan 
för att framkalla densamma. 
Klockan sju på morgonen 
var jag på tryckeriet och 
sade till dem att stoppa pres-
sarna. Ett par timmar senare 
var jag tillbaka på brandplat-
sen och hade med mig Ale 
Allehanda. Den gången var 

vi snabbare än GT och alla 
andra tidningar.

Handen på hjärtat, har du 
alltid varit politiskt neutral?

– Ja, så är det! Det är fak-
tiskt ingen myt utan jag 
hade en keps för varje parti 
i skrivbordslådan. Jag hade 
utsikt över parkeringsplat-
sen och såg vem som var på 
ingång. Det gällde att välja 
rätt keps i valtider… Jag 
minns att det körde ihop sig 
en gång när Bengt Englund 
(C) och Hasse Andersson 
(S) kom in på redaktionen 
samtidigt. Då fick jag sätta 
på mig båda kepsarna.

Ditt intresse för motorsport 

har alltid varit stort, är det 

bestående?

– Nu följer jag motorspor-
ten från tv-soffan, både rally 
och racing. Jag körde själv 
rally (C-förarklassen), men 
också bilorientering. Nu kör 
jag inte bil överhuvudtaget.

VECKANS 
VECKANS 

PROFILPROFIL

Namn: Ingemar Johansson.
Smeknamn: Ingo.
Ålder: 68.
Stjärntecken: Fisk
Roligaste bil du ägt: En Cheva 
van som jag köpte 1989. Den 
fi ck hela Ale Tidnings personal-
styrka plats i.
Nyårslöfte: Jag ska inte börja 
röka i år heller.
Historik: Grundade Ale Tidning 
1986, som han drev fram till 
1997 då verksamheten lades ner. 
Dessförinnan var han chefre-
daktör på Ale Allehanda, 1975-
85. Innan dess jobbade ”Ingo” 
bland annat på Volvo, Scaniabi-
lar och Lerums Boktryckeri.
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