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Bränsleförbrukning blandad körning 4,6 l/100 km. CO
2
-utsläpp 119 g/km.   **Volkswagen Serviceavtal 36 mån 

eller 4 500 mil. Bilen på bilden är extrautrustad.

Nu 264 800 kr.
Ord. pris 

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

NU 168 500 kr.
Ord. pris 

Bränsleförbrukning blandad körning 4,9 l/100 km. CO
2
-utsläpp 114 g/km.  **Volkswagen Serviceavtal 36 mån 

eller 4 500 mil. Bilen på bilden är extrautrustad.

Utr. med bl.a: 4-dörrar m elektr. fönster-
hissar fram +bak, adaptiv farthållare, 
ACC, inkl Front ass. och CEB, Bluetooth 
handfree, Radio Comp. media 5,8” 
pekskärm m.m.

Utr. med bl.a: 2-zons klim.anl, farthållare, 
komfortstolar fram m svankstöd, lättmetall-
fälg Barcelona 16”, färddator Plus, Radio 
RCD 310, regnsensor, multifunkt. ratt m.m.

RÄDDNINGSTJÄNSTPERSONAL  
I BEREDSKAP

till stationerna vid Kode,  
Marstrand, Surte och Nol

För mer information och ansökan se  
www.bohusräddningstjänstförbund.se/jobb

ALE. Brandvarnare räd-
dar liv!

Det är budskapet 
som Bohus Räddnings-
tjänstförbund vill för-
medla till aleborna.

Nu på söndag hål-
ler brandstationerna 
i Surte och Nol öppet 
hus dit allmänheten 
välkomnas.

Under december månad 
ökar antalet bostadsbränder 
i Sverige markant. Levande 
ljus i samband med jul- och 

nyårsfirande utgör en risk i 
hemmet. Skulle olyckan vara 
framme fungerar brandvar-
naren som en billig livförsäk-
ring.

– Brandvarnare borde vara 
en självklarhet i alla hus, men 
så är det inte. I samband med 
att vi arrangerar öppet hus 
på brandstationerna i Nol 
och Surte vill vi informera 
om betydelsen av fungerande 
brandvarnare och brand-
släckare i hemmen, säger 
brandman Gunnar Skaven.

Besökarna kommer att 
bjudas adventsmys i form av 

kaffe, saft, glögg och pep-
parkaka. Personal finns på 
plats för att svara på frågor 
och visa runt besökarna på 
respektive station.

Provsitta
– De barn som vill provsitta 
brandbilen får göra det. Vi 
kommer också att genomföra 
diverse aktiviteter både i Nol 
och i Surte, säger Gunnar 
Skaven.

– Vi tar det här initiativet 
för att upplysa och infor-
mera aleborna om vad de bör 
tänka på i juletid. Vi vill att de 

hälsar på oss nu på söndag, så 
att vi slipper att åka hem till 
dem senare i december.

Bohus Räddningstjänst-
förbund kommer även att 
möta allmänheten utanför 
Systembolaget på Ale Torg 
under decemberlördagarna. 

– Hälften av de människor 
som omkommer i bränder 
är alkohol- eller drogpå-
verkade, avslutar Gunnar 
Skaven.

 

KAKEL & KLINKER 
FRÅN HELA VÄRLDEN PÅ ETT STÄLLE

MÖLNDAL – EKLANDA  

Jolengatan 21B, 431 49 Mölndal

TEL 031-86 89 60

WWW.KONRADSSONS.COM/GBG

ÖPPETTIDER:

Måndag - fredag kl 10.00-18.00 

Lördag kl 10.00-15.00 BADRUMSBOK 2013

JUST NU!

20%
PÅ HELA VÅRT

SORTIM
ENT.

Gälle
r 22/11-1/12 2013.

Gäller 22/11-1/12 2013.

Nu på söndag håller brandstationerna i Surte och Nol öp-
pet hus. Gunnar Skaven på Bohus Räddningstjänstförbund 
hälsar aleborna välkomna och passar samtidigt på att 
upplysa om vikten av att ha en fungerande brandvarnare i 
hemmet.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Öppet hus på brandstationerna i Ale

BRANDVARNARE
• Du bör ha en brandvarnare på 
varje våningsplan i din bostad.
• Brandvarnarens övervaknings-
område bör inte överstiga 60 
kvadratmeter. Dessutom bör av-
ståndet mellan två brandvarnare 
inte vara större än 12 meter.
• Brandvarnarna bör placeras i 
anslutning till sovrummet. Tänk på 
att stängda dörrar och störande 
ljud kan göra det omöjligt att 
höra en brandvarnare in till varje 
sovrum.
• Brandvarnarna ska uppfylla stan-
darden SS-EN 14604. Märkningen 
står på förpackningen. 

STOR LYXIG VILLA – SKRÄDDARNS VÄG 13 NÖDINGE
PRIS 2 995 000 kr/bud – TOMT 1878 kvm - EP 81  
BOAREA 193 kvm - BIAREA 61 kvm – BYGGT 1992
2 badrum, värmegolv, bastu, massagedusch och hörnbad-
kar,  Två sällskapsrum med braskaminer. Inglasat uterum 
och ca 120 kvm altan åt tre håll. Två isolerade garage med 
3-faskontakter och Hörmann fjärrstyrda elportar.

VISNINGAR: 
Lörd 30/11 kl 11.30-13 & Tisd 3/12 kl 17-18
Camilla Christander
Reg. Fastighetsmäklare
Tel 0725-60 11 33 
e-post: camilla@ccfast.se 

Hörselskadades Riksförbund

Hej, tycker du det är jobbigt att
lyssna på all reklam i TV?
Det blir ännu värre om man börjar höra lite dåligt. Hörsellinjen är till för alla som har frågor som
handlar om hörsel. Öppet vardagar 9-15 på 0771-888000. www.horsellinjen.se Hörselskadades Rik


