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 Vintern är här.
I helgen kan du ta del av alla vintererbjudanden.

AWD fyrhjulsdrift och klimatpaket.
Fyrhjulsdrift (AWD) hjälper dig på hala vintervägar. Klimatpaketet  

innehåller bränsledriven värmare med timer, baksätesvärme och  

eluppvärmd ratt. Alltid varm bil och isfria rutor när du skall iväg.

Volvo Nu Pris Ord. Pris  Volvo Billån 

XC60 D4 AWD (181 hk) 349.900:-  375.900:- 4.075:-/Mån 

XC70 D4 AWD (181 hk) 339.900:-  365.900:- 3.971:-/Mån

Vintererbjudande finns även till våra övriga bilmodeller. Besök oss i helgen för mer information.

Volvo Billån 20% kontant, 84 månader, 0 kr restvärde. Exempelränta 5,95% (Effektiv ränta: 6,11%) Ingen uppläggnings- och aviavgift tillkommer. Volvo modellår 2014: Förbr. l/100 km bl. körn: 3,4 – 10,7. CO
2
 g/km: 88 – 249 (V40 D2 – XC60 T6 AWD). Miljöklass Euro 5. 

Bilarna på bilderna är extrautrustade. Erbjudandena gäller t.o.m. 13-12-31. Reservation för eventuell slutförsäljning.  

VOLVOCARS.SE 

Vinterhjul  
på köpet.

(Gäller alla lagerbilar utom  

Volvo XC60 t.o.m 13-12-20)

Just nu! Halva priset på smart säkerhet.
Driver Alert  
 Aktivt helljus.  

 Driver Alert Control.  

 Lane Departure Warning.  

 Trafikskyltsinformation.  

 Kollisionsvarning.  

Nu 2.900:- (Ord pris 7.000:-)

Driver Support.  
Innehåller hela Driver Alert plus:  

 Adaptiv Konstantfarthållare.  

 BLIS.  

 Köassist.  

 Kollisionsvarning med autobroms. 

Nu 9.900:- (Ord pris 19.900:-)

Funktioner kan variera beroende på bilmodell/variant. Erbjudandet gäller endast fr.o.m 13-11-11 t.o.m. 13-12-01.

LÖDÖSE. Lördag den 7 
december är det åter 
dags för Jul i byn.

Aktiviteterna äger i 
vanlig ordning rum på 
torget.

Vid riktigt ruskvä-
der, så flyttar arrang-
emanget in i Tingbergs-
skolans matsal.

Tomten kommer att sitta 
i sin släde och ta emot 
barnens önskelistor. Kaffe 
med dopp, glögg och pep-
parkakor finns att värma sig 

med på Jul i byn. Vill man, 
kan man pröva lyckan på 
chokladhjul och lotterier. 
Marknadsstånden är fulla av 
julkransar, julkort, julklap-
par, julbockar, ullprodukter, 
betongarbeten och några 
företag visar sina produkter. 
Förhoppningsvis finns det 
en liten kulle med snö att 
leka i. Friluftsfrämjandet 
håller i den årliga skinkpro-
menaden – för 30:e gången. 
Start sker från Främjarstu-
gan och målgång på torget.

Det är föreningslivet 

i Lödöse som hälsar alla 
varmt välkomna till årets 
Jul i byn. Hantverksmark-
naden på Lödösehus, som 
Slöjd- och konsthantverk 
kring älven håller i, har sitt 
säte på Lödösehus. Det blir 
musikgudstjänsten i kyrkan, 
Martinssons från Lilla Edet 
spelar och kören sjunger. 
Församlingshemmet är 
öppet under Jul i byn så man 
kan gå in och värma sig och 
köpa fika.

LILLA EDET. Thaimas-
sage i ny regi.

Renu Falk står bakom 
Tachang Import & Mas-
sage.

– Det handlar om 
smärtborttagning i ax-
lar, nacke och rygg.

Det som förut var Orkidé 
Thai Massage har nu blivit 
Tachang Import & Massage. 
Lokalerna och inredningen är 
kvar från den tidigare ägaren.

– Tachang är en by i Thai-
land från vilken jag kommer, 
berättar Renu som har jobbat 
som massör, företrädelsevis 
inne i Göteborg, under ett 
antal år.

Tachang Import & Mas-
sage erbjuder fot- olje- och 
thaimassage. Renus hårda 
nypor uppskattas av kun-
derna.

– Thaimassage betyder att 
jag masserar på djupet. Olje-
massage är mer njutning och 
avslappning. Fotmassagen 
innebär zonterapi.

– Den som har ont och går 
till en doktor får oftast ett 
piller utskrivet. Så fungerar 
det inte här. Naturligtvis kan 
vi inte bota allt, men vi kan 
åtminstone lindra kundens 
smärta med massagebehand-
ling. Det är kul att kunna 
hjälpa folk och det bästa betyg 
man kan få är när kunderna 
säger att de fått tillbaka livet.

JONAS ANDERSSON

Lödöse rustar för Jul i byn

Lördagen den 7 december firas Jul i byn. Det blir aktiviteter av olika slag på torget i Lödöse 
och tomten kommer på besök. Samtidigt arrangeras Hantverksmarknad på Lödösehus.

Arkivbild: Jonas Andersson

Smärtborttagning med massage

Renu Falk hälsar välkommen till Tachang Import & Massage 
i Lilla Edet.


