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Strunta i vdrstcdningen! 
Gur en extra bra bilaffcr hos Kareby Bil

ORD.PRIS FR. 198.900 KR
1,6 KOMFORT

KAMPANJPRIS FR. 184.900 KR
KOMFORTPAKETET PD KUPET. VCRDE 14.000 KR.

ORD.PRIS FR. 145.900 KR
EDITION KOMFORT

KAMPANJPRIS FR. 129.800 KR

ORD.PRIS FR. 110.900 KR
EDITION

KAMPANJPRIS FR. 99.900 KR

ORD.PRIS FR. 162.900 KR
1,4 KOMFORT

KAMPANJPRIS FR. 149.900 KR

DVD-filmernas vcrde cr upp till 179 kr. Erbjudandena gcller t.o.m. den 31 mars 2013 eller sd ldngt lagret rccker och kan ej kombineras med andra rabatter eller furetagsavtal och gcller endast lagerbilar frdn Kia Motors Sweden AB. Brcnslefurbrukning Kia Picanto blandad 
kurning 4,2 l/100 km, CO₂-utslcpp 99 g/km. Brcnslefurbrukning Kia cee'd Sportswagon blandad kurning 4,5-6,5 l/100 km, CO₂-utslcpp 117-149 g/km. Brcnslefurbrukning Kia Rio blandad kurning 5,0 l/100 km, CO₂-utslcpp 114 g/km. Brcnslefurbrukning Kia Venga blandad  kurning 
6,0 l/100 km, CO2-utslcpp 140 g/km. Testerna cr gjorda enligt EU-kurcykel och miljuklass Euro 5. Bilarna pd bilden kan vara extrautrustade. Med reservation fur eventuella tryckfel.

Pippi Långstrump efter 
Astrid Lindgrens bok
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Pippi flyttar in i   Villa Villekulla

Pippi letar saker   och kommer på kafferep
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#29. LANDING
»HOW-TO-FLY«

”RAPPT, ROLIGT OCH REJÄLT BEGÅVAT” 
EXPRESSEN

”SE DEN!”
TV4 NYHETSMORGON

”RIKTIGT UNDERHÅLLANDE 
ROMANTISK KOMEDI” 

DNAFTONBLADET

DVD-film till alla som provkur 
(vcrde upp till 179 kr).

Prcstvcgen 105, Kareby, Kungclv  Tel: 0303-22 20 01  www.karebybil.se Uppet: Vardagar 10-18, pdskhelgen stcngt.

SKEPPLANDA. Nu på 
torsdag den 4 april 
startar TV3:s nya pro-
gram Tonårsbossen.

I premiäravsnittet får 
tittarna möta familjen 
Hultberg från Skepp-
landa, där 16-åriga dot-
tern Linn fått ansvar 
för familjens hushålls-
kassa under en månad. 

I Tonårsbossen knackar 
Charlie Söderberg på 
dörren och lämnar över 
hela hushållskassan till 
familjens tonåring. Nu 
måste föräldrarna be 
om kaffepengar och det 
är tonåringen som ska 
veckohandla. 

Premiäravsnittet utspe-
lar sig i Skepplanda, hos 
familjen Hultberg, där den 
nu 17-åriga Linn under en 
månad får ansvara för famil-
jens hushållskassa på 45 000 
kronor. 

Eftersom hon älskar att 
shoppa kläder blir det inte 
lätt för pappa Mikael och 
mamma Jeanette, som 
tvingas leva på fryst lasagne 
när dottern bunkrar upp med 
halvfabrikat och läsk första 
gången hon storhandlar. 

I efterhand inser Linn att 

det varit en nyttig upplevelse 
att få lära sig om vad saker 
och ting kostar.

– Jag gillar utmaningar 
och tyckte att det verkade 
vara en rolig grej, så jag 
sökte till programmet. Det 
var verkligen jätteroligt. 
Alla runtomkring är väldigt 
nyfikna och vi har inte fått 
berätta så mycket om pro-
grammet, säger hon.

Linn går första året på 
Kitas gymnasium i Göte-
borg, där hon läser ekonomi 
och juridik och tanken är 
sedan att fortsätta studera 
juridik.

– Som det ser ut just nu 
är nog drömjobbet advokat, 
men vi får se.

Upplysande program
Det har varit en hektisk tid 
för familjen Hultberg under 
inspelningen av Tonårsbos-
sen. Pappa Mikael menar att 
det till en början var nervöst 
med alla kameror som följde 
familjen, men att man snabbt 
vande sig vid att ha filmtea-
met omkring sig.

– Folk tror väl inte att vi 
är kloka som gick med på det 
här, men man får se det med 
glimten i ögat. Det är ett 
upplysande program som jag 

tror behövs eftersom ungdo-
mar inte alltid förstår vad det 
kostar med mat, boende och 
så vidare. Det har varit en 
annorlunda upplevelse och 
det ska bli spännande att se 
hur det blev.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Mat eller shopping? Linn blir 
helt chockad när program-
ledaren Charlie Söderberg 
öppnar väskan med 45 000 
kronor, som hon fritt får 
förfoga över. 

– Familjen Hultberg medverkar 
i TV3:s nya program

Tonårsbossen i SkepplandaTonårsbossen i Skepplanda

Skepplandafamilj i premiäravsnittet. Mamma Jeanette och pappa Mikael får det inte lätt Skepplandafamilj i premiäravsnittet. Mamma Jeanette och pappa Mikael får det inte lätt 
när 16-åriga Linn ska ansvara för familjens hushållskassa under en månad. när 16-åriga Linn ska ansvara för familjens hushållskassa under en månad. 
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