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Bränsleförbrukning blandad körning 5,0-5,1 l/100 km. CO2 118-119 g/km. Miljöklass Euro 5. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. 5 års nybilsgaranti består av 2 års fabriksgaranti plus 3 års förlängd garanti (den förlängda 
garantin gäller upp till 100 000 km). * Bygg din egen ADAM på opel-admin.se och var med och tävla om din egna unika OPEL ADAM. Lycka till!

Nya OPEL ADAM från 

132 900 kr
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Nya OPEL ADAM

BYGG EN BIL I HELGEN.
Nya Opel ADAM går att få i tiotusentals kombinationer eftersom nästan allt 
går att anpassa. Från mönstret på backspeglarna till stjärnhimlen i taket. 
Bygg din unika ADAM på opel-adam.se eller kom in till oss, så hjälps vi åt.

Välkommen in och  provkör och få ett headset från Wicked Audio.
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Välkommen in och provkör på vår Premiärlördag!
Filaregatan 7, Kungälv   0303-20 86 00   Månd–Fred 9–18, Lörd 11–15   www.kongahallabil.se

Alltid ett leende
Hennes sprudlande humör smittar av sig på kunderna

i Ale gymnasiums cafeteria.
Marita Zieme har alltid älskat att jobba i restaurangbranschen.

Med stor passion för hav och natur sitter en båttur i skärgården aldrig fel.

Hur kan du vara så glad 
jämt?
– Jag vet inte, jag trivs väl-
digt bra med att umgås med 
folk, prata och skratta och 
det gör jag mycket i mitt 
jobb. Jag försöker att se det 
positiva i livet. 

Vad är det bästa med jobbet 
i cafeterian?
– Alla underbara personer 
man får träffa. Hit kommer 
alla olika människor, från 
småbarn till pensionärer och 
det är väldigt speciellt. Sär-
skilt på luncherna är det en 
salig blandning av folk: poli-
tiker, lärare, elever, biblio-
teksbesökare och andra från 
kommunen. Sedan är det 
jätteroligt med alla ungdo-
mar som kommer och hand-
lar och det hoppas jag fort-
sätter även om själva gym-
nasieverksamheten inte 

kommer att finnas kvar.  

Du började jobba i gymnasie-
caféet för fem år sedan. Vad 
har du gjort tidigare?
– Jag har alltid jobbat inom 
hotell och restaurang, det 
passar mig bra som älskar att 
träffa och prata med folk.

Vilket var ditt första jobb?
– Det var på Hotell IFÖ 
Hus i Bromölla och jag 
kände redan då att jag pas-
sade in. 

Du är uppvuxen i Skåne, hur 
kom det sig att du flyttade 
till Göteborg?
– Det var kärleken som tog 
mig till Göteborg dit jag 
flyttade 1995. Min sambo är 
en riktig ”hisingspojk” och 
nu bor vi i Helgered ut mot 
Björlanda till. 

Saknar du Skåne?

– Ja ibland, särskilt på som-
maren. De vida vidderna 
och öppna fälten med raps 
och vallmo. Men vi brukar 
åka ner på semestern och 
hälsa på familj och vänner. 

Vad tycker du om att göra på 
fritiden?
– Vi har en motorbåt i Björ-
landa Kile som vi är ute med 
så ofta det går. Havet och 
naturen ligger mig varmt 
om hjärtat och jag spende-
rar gärna en heldag ute på 
klipporna, grillar och kopp-
lar av. 

Hur ser sommarplanerna ut 
i år?
– Det blir en resa till Grek-
land, båtturer och en tur till 
Skåne. Hoppas nu bara att 
det blir bra väder.
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Namn: Marita Zieme
Ålder: ”Den bästa åldern”
Gör: Jobbar i caféet och lunch-
serveringen MagniFiket i Ale 
gymnasium
Bor: Villa i Helgered
Familj: Sambon Peter, Felicia 13 
och Louise 16
Fritidsintressen: Båtliv och 
natur
Äter helst: Grillat!
Favoritmusik: Allätare
Drömresa: Boston
Motto: ”Försök att se livet 
positivt”


