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UTFÖRSÄLJNING 
AV LAGERBILAR!

5D 1,2 COMFORT 94 HK 

115.900 *

5D 1,3 DIESEL 75 HK 

119.900 *

Inkl. AC, Audio, 7xAirbag, USB, EPS

JUST NU! SUZUKI SWIFT: 

• METALLICLACK + 3.900:  
• SERVICEAVTAL 3 ÅR/4500 MIL FRÅN 6.000:
• EXCLUSIVE PAKET + 8.000:  
(ACC, Bluetooth, Farthållare, Nyckelfri, Tonade rutor bak m.m.)

UPPGRADERA DIN SWIFT:

CO2 109-116 g/km. 3 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års assistans & 12 
års rostskyddsgaranti. Bilen på bilden är extrautrustad. Vi reserverar oss för tryckfel.

NÖDINGE. Susanne 
Bohman från Nödinge 
har chans att vinna 10 
000 kronor att ge till 
en valfri välgörenhets-
organisation i Ale. 

Hon är en av fi nalis-
terna i Svensk Fastig-
hetsförmedlings tävling 
”Bohjälte 2013”. 

Röstningen sker på 
internet, men bara fram 
tills på fredag den 25 
oktober.

Hennes stora engagemang 
med att genom Facebooksi-
dan ”Susannes änglar” samla 
in förnödenheter till hemlösa 
och andra socialt utsatta har 
berört många. 

Därför har hon nomine-
rats till ”Bohjälte 2013”, en 
tävling som arrangeras för 
andra året i rad av Svensk 
Fastighetsförmedling.

Man har under hösten 
efterlyst personer runt om 
i hela Sverige som gjort en 
insats för sina medmänniskor 
och nu har Susanne Bohman 
utsetts till en av sammanlagt 
tio finalister. 

Varje vecka åker hon med 
fullpackad bil till bland annat 
Stadsmissionens hemlös-
hetsverksamhet Gatljuset 

i Götborg, som förmedlar 
förnödenheterna till de som 
behöver. 

Hon har även kontakt 
med ett 20-tal familjer i Ale 
som lever under den sociala 
normen och därför är i behov 
av hjälp. 

Röstning på nätet
Vinnaren, som presente-

ras den 1 november, erhåller 
10 000 kronor att ge till valfri 
välgörenhetsorganisation i 
sin stad eller kommun samt 
resecheckar till ett värde av 
5000 kronor. 

Omröstningen sker via 
bohjalten.se fram till freda-
gen den 25 oktober och just 
nu ligger hon trea. 

– På grund av en bugg på 
min sida tappade jag en hel 
dags röstning och hamnade 
på efterkälken, så nu behöver 
jag allt stöd jag kan få. Man 
kan rösta två gånger per dag, 
en gång via Facebook och 
en gång via mail. Det hade 
såklart betytt jättemycket om 
jag vann, inte minst för hela 
Ale kommun, säger Susanne 
Bohman.

Kan bli en hjälte
– Susanne Bohman nominerad 
till ”Bohjälte 2013”

Finalist. Susanne Bohman från Nödinge, som genom Face-
booksidan ”Susannes änglar” samlar in förnödenheter till 
hemlösa och andra socialt utsatta, har utsetts till en av tio 
fi nalister i Svensk Fastighetsförmedlings tävling ”Bohjälte 
2013”. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se Välkommen till Surte Lagerservice  

när du behöver lokal, lager eller  
kontor nära Göteborg!

Läs mer om vår verksamhet på www.surtelagerservice.se 
eller www.surteakeri.se eller ring oss 031-98 20 50

Just nu har vi följande till uthyrning:
 

Komplett verksamhetslokal 255 m2 med  
verkstad, entresolplan, omklädningsrum,  

personalutrymme och kontor.

 Vi har ett flertal kontor lediga  
från ca 15 m2 och uppåt. Flera av kontoren  

är nyrenoverade och kan fås möblerade, andra 
renoveras och anpassas efter era behov.

 1200 m2 inom inhägnat område,  
utmärkt för uppställning eller materialgård 

eller liknande.

Surte Lagerservice ingår i Surte Åkeri gruppen 
som är ett modernt logistikcenter

Välkommen in och provkör 
nya Golf Sportscombi.

Pris från 184 500 kr.
 VW/MÅN

 Fr 1 410  kr*

**

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62010 
www.bilab.se

*Gäller för konsumenter vid köp av Pirelli vinter-
däck (eller 125:– rabatt / däck) t.o.m 131201 eller så 
långt lagret räcker. Går ej att kombinera med andra 
erbjudanden och avtal.
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Pirelli Ice Zero
För dig som vill ha högst 
säkerhet på isiga vägar. Även 
stabilt på våta och torra vägar.

Pirelli Snowcontrol
Dubbfritt vinterdäck för den 
miljömedvetna som även 
vill ha säkerhet, prestanda 
och komfort.

I  SOLLEBRUNN AB

MÅN-TORS 10-18. FRE 10-16. SÖN 12-15.
Intill riksväg 42 m. Alingsås och Trollhättan.

 MISSA INTE SISTA SÖNDAGEN 
FÖR SÄSONGEN 27/10

Boka din Itineo / Rapido 2014 NU 
för säker leverans till våren!

OTROLIGA ERBJUDANDEN 
PÅ BEG. VID KÖP UTAN BYTE! 

Med garanti från våren 2014.
 OBS! Gäller endast denna söndag.

125 bilar i lager.

ränta


