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www.bat t reb i l . se

Bättre BilAuktoriserad återförsäljare av 
nya person- & transportbilar

FRI LÅNEBIL VID BOKAD SERVICE

GÖR-DET-SJÄLV-TVÄTT

RÄNTEFRI AVBETALNING I BIL- & DÄCKVERKSTAD

• FULLSERVICEVERKSTAD
• 4-HJULSINSTÄLLNING
• AC-SERVICE & REPARATOINER
• DÄCKVERKSTAD
• DÄCKHOTELL

– Jämför alltid med oss!
DAGS ATT BYTA DÄCKDAGS ATT BYTA DÄCKÖppet hus!

Välkomna till Backa Säteri Golf på 
söndag den 21 april kl. 10.00 – 14.00. 
Träffa våra nya pros Jesper Söderberg 
och Fredrik Ohlsson. 
De presenterar årets kurser.

Telefon 0303-636 18 

www.backasaterigolf.se

ALVHEM. Mitt i fredags-
rushen fi ck ägarna till 
Svenssons Livs, Benny 
och Carina Mortensen, 
oväntat besök.

Representanter från 
Centerpartiet i Ale och 
Lilla Edet kom för att 
överlämna Guldklöver-
nålar och diplom.

– Guldklöver är en ut-
märkelse till personer, 
organisationer eller fö-
retag som gör extraor-
dinära insatser. Det gör 
verkligen Svenssons 
Livs som erbjuder en 
enastående service för 
folket på landsbygden, 
säger Carina Anders-
son från Centerpartiet i 
Lilla Edet.

Utdelning av Guldklöver 
sker i hela landet, men det 
är de lokala organisationerna 
som bestämmer när utdel-
ningen ska äga rum och vem 
eller vilka personer som ska 
uppmärksammas.

Benny och Carina Mor-
tensen fanns på plats i buti-
ken när Centerpartiets dele-
gation gjorde sin entré på 
fredagseftermiddagen. Paret 
tog tacksamt emot diplo-
met och var sin Guldklöver. 
Motiveringen löd:

”Benny och Carina Mor-
tensen är eldsjälar som driver 
en väl fungerande lanthan-
del i Alvhem. Lanthandeln 
är en viktig servicefunktion 

för en levande landsbygd. 
Carina och Benny ser möj-
ligheterna, men antar också 
utmaningen som det innebär 
att ha en lanthandel. Det gör 
de bland annat genom att ha 
ett brett sortiment och lyssna 
till kundens behov.”

Hur har den nya infra-
strukturen påverkat för-
säljningen?

– Vägen är bra, men avfar-
ten är helt värdelös, förklarar 
Benny Mortensen som fort-
sätter att uppvakta Trafikver-

ket för att få till stånd en 
bättre skyltning till affären 
med tillhörande bensinpum-
par.

– Vi har färre besökare nu, 
men som tur är har vi många 
trogna kunder. De handlar 
mer hos oss nu då de är rädda 
för att affären ska försvinna. 
Det säger sig självt att utan 
ett tillräckligt stort kundun-
derlag så går det inte att driva 
verksamheten vidare, avslu-
tar Benny Mortensen.

JONAS ANDERSSON

Benny och Carina Mortensen på Svenssons Livs i Alvhem 
erhöll diplom och pins som ett bevis på Guldklöverutmärkel-
sen från Centerpartiet i Ale och Lilla Edet.

Guldklöver till Svenssons Livs

Metallic tillägg
5 000 kr

Bränsleförbrukning blandad körning 5,1 – 5,3 liter/100 km. CO2-utsläpp 119 – 124 g/km. Kan ej kombineras med avtagbar dragkrok. *Kompletteras med en telefonspecifi k adapter från Volkswagen Tillbehör. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62015 
www.bilab.se

Obs! Begränsat antal bilar.

ALES FÖRENINGAR ÄR INBJUDNA TILL EN FÖRELÄSNING OM

Exempel på frågeställningar:
Vad händer med min kropp om jag dricker alkohol under 
en tävlings- eller träningsperiod?

Varför bör idrottsvärlden vara en alkoholfri zon?

Tidig debut och risker?

Hur kan vi inom idrotten vara med och förebygga arbetet 
mot våld och droger?

Föreläsare från Sportfront:
 Socionom och utbildningskonsulent 

inom narkotika och alkoholområdet.

 Leg. pedagog med lång erfarenhet av 
förebyggande arbete i skolan och idrotten.

TIS 7 MMAJJ KL 118.300 – 220.000 I BOOHUSHAALLEEN
ANMÄLAN SENAST 29 APRIL TILL alefritid@ale.se

För mer info: Klas Arvidsson, 0303-33 07 93, klas.arvidsson@ale.se

Ale Fritid


