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Din auktoriserade 
Citroën och Nissan

Verkstad

Fullserviceanläggning
AC-service på alla bilmärken

Ekonomiservice på äldre bilar
Vi släcker tvåor från besiktningen

Fri lånebil vid service

Solbräckegatan 25  Verkstad: Vard 7 -17  0303- 20 94 30   www.hurtigsbil.se

Har du varit hos oss?
Vi har möbler, mattor ,lampor, gardinstänger, presenter m.m.

0322-83 100

Välkomna
Anders Yvonne Karin & Marie

Välkomna
www.sollebrunnsmobelaffar.se

0322-400 14 

Gästgivaregatan 8, Sollebrunn

Prcstvcgen 105, Kareby, Kungclv  Tel: 0303-22 20 01 
www.karebybil.se  Uppet: Vardagar 10-18, lurdagar 11-15

kia.com

Erbjudandet gcller t.o.m. 31/3 2014 eller sd ldngt lagret rccker och kan ej kombineras med andra rabatter eller furetagsavtal och 
gcller endast lagerbilar frdn Kia Motors Sweden AB. Brcnslefurbrukning blandad kurning samt CO2-utslcpp: Picanto 4,2-5,3 l/100 km 
samt 99-125 g/km och Rio 5,1 l/100 km samt 119 g/km. Testerna cr gjorda enligt EU-kurcykel och miljuklass Euro 5. Bilarna pd bilden 
kan vara extrautrustade. Med reservation fur eventuella tryckfel.

 KOMFORT-
PAKET INGDR 
VCRDE 
10.000 KR

KAMPANJPRIS 119.900 KR
ORD. PRIS 135.900 KR
Komfortpaket ingdr, vcrde 10.000 kr

EDITION KOMFORTEDITION

KAMPANJPRIS 99.900 KR
ORD. PRIS 110.900 KR

Nu har vi gett Kia Rio och Picanto extra mycket utrustning. Eller vad 
scgs om vcrmedcmpande rutor, fcrddator och USB-ingdng fur musik-
spelare eller smartphone. Sjclvklart ingdr hela 7 drs nybilsgaranti frdn 
fabrik. Vclkommen in pd en provkurning.

Tvd storheter 
i  smdbilsklassen!

Rymlighet, komfort och smarta lusningar

NÖDINGE. McDonalds på 
Ale Torg bygger ut för 
att öka effektiviteten, 
bland annat genom fler 
drive-in-kassor. 

Arbetet planeras bli 
färdigt under första 
veckan i april. 

Lagom till första vårso-
len kommer aleborna att 
välkomnas till en utbyggd 
hamburgerrestaurang på Ale 
Torg. Syftet är att öka kapa-
citeten och effektiviteten. 

Magnus Eriksson, fastig-
hetskonsult på Svenska Mc-
Donalds skriver i ett mail:

”För att öka restaurangens 
kapacitet utför vi: Utbygg-
nad av lager (kyl och frys), 
kapacitetshöjning avseende 
kassa och Drive Thru 2 (fler 
kassor) samt effektivisering av 
kökslayout för att kunna få in 

mer utrustning.”
Det är inte bara McDo-

nalds som just nu liknar en 
byggarbetsplats. Vintern har 
gått hårt åt parkeringsplatsen 
på Ale Torg och förargade 
bilister tvingas väja för stora 
hålor i asfalten. Fastighetsä-
garen Balder är underrättade 

och Magnus Andersson, 
förvaltningsansvarig, skriver: 
”Hålen åtgärdas inom kort un-
der förutsättning att vädret är 
gynnsamt, det uppstår tyvärr 
alltid hålor under vinterperio-
den och dessa lagas alltid så fort 
det är möjligt.”

JOHANNA ROOS

 McDonalds på Ale Torg ska bland annat få fler drive-in- 
 kassor, som ska stå klara i början av april.  

Fastighetsägaren Balder är informerad om de stora hålorna i as-
falten på Ale Torgs parkering.

McDonalds bygger ut – och hålor
på parkeringen åtgärdas inom kort


