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Absolut AA-läge, 
mitt i Älvängen, 
Göteborgsvägen 76. 
Moderna, luftiga och 
trivsamma lokaler.  
Cirka 125 m2 
fördelat på 1 stort, 
avdelat rum mot 
Göteborgsvägen, 
2 mindre rum samt 
personalrum med 
pentry/dinett. Toa, 
el/data-rum. Snygg 
entré. 3 panorama/
skyltfönster mot 
Göteborgsvägen. 
Elmarkiser. 
Luftkonditionerat. 

Hyra kr 11.500 plus moms, inkl värme, vatten.

Entré

Viss avvikelse kan förekomma. Skala och mått 
kan avvika från verkligheten.

Pentry

El/data

Hall

WC

Trapphus
Bakre 
ingång

KONTORS- AFFÄRSLOKALER 
I ÄLVÄNGENS CENTRUM

ÖPPETTIDER: Fre 14–18, lör 09–18, sön 10–17. 
Svenska Mässan, Göteborg. TUR.se

Två mässor till priset av en. Entré till Nordic Outdoor ingår!

TUR 2014
FYNDIGARE
ERBJUDANDEN

SOLIGARE

SOL

SVERIGES STÖRSTA RESEMÄSSA

NYTTIGARE INSPIRATION
Gör bra
Mässpriser på hundratals boenden, 
resmål och attraktioner! Våra Deals 
kan bara köpas på TUR.  
Se alla erbjudanden på TUR.se/deals

Köp biljett 
på tur.se 
SPARA 
30KR!
Ord. pris vuxen 130:-

Shell blir Gulf. Måndagen den 17 mars byter bensinmacken i Nol 
kostym. Stationsägaren Matthias Skånberg hälsar gamla som 
nya kunder hjärtligt välkomna.

– Shell 
blir Gulf 

Macken i Nol 
byter skepnad

NOL. Bensinstationen i 
Nol byter kostym.

Den 17 mars är det 
premiär för Gulf.

– Det är för att vi ska 
kunna upprätthålla en 
fortsatt hög servicenivå, 
säger stationsägaren 
Matthias Skånberg.

Macken i Nol har anor från 
50-talet. Det som från bör-
jan var Koppartrans blev 
senare Shell. 1999 övertog 
Matthias Skånberg rörelsen. 
Efter 15 år som Shellhandla-
re genomför han nu en för-
ändring.

– Vi övergår till Gulf 
som klingar bekant i mång-
as öron. Gulf försvann från 
den svenska marknaden 
1984, stationerna som fanns 
då skyltades om till OKQ8. 
Gulf är stort i USA och i 
England och kom tillbaka till 
Sverige förra året, berättar 
Matthias.

– Den första nya Gulf-
stationen slog upp dörrarna 
i Skellefteå för nästan exakt 
ett år sedan. För närvarande 
fi nns ett 25-tal stationer runt 
om i landet, men bolaget har 
en ambition om att öppna 
cirka 100 enheter inom en 
femårsperiod.

Vad är anledningen till 
bytet och att det sker just 
nu?

– Avtalet med Shell löper 
ut. Någon förlängning blev 
inte aktuell eftersom Shell 
vill automatisera sina statio-

ner. Vi vill fortsätta vara en 
bemannad bensinstation.

– Av den anledningen fi ck 
jag söka mig en annan samar-
betspartner och då låg Gulf 
närmast till hands. Nu kan vi 
upprätthålla en hög service-
nivå för våra trogna kunder. 
Det är vad Gulf står för, sä-
ger Matthias Skånberg.

– Verksamheten kommer 
därmed att löpa på precis 
som tidigare, utbudet blir 

detsamma, poängterar Skån-
berg.

Och för alla kunder 
som har bensinkort?

– Självklart tillhandahåller 
även Gulf bensinkort både 
för privat- och företagskun-
der. Vi erbjuder en konkur-
renskraftig drivmedelsrabatt. 
De som är intresserade kan 
ansöka om ett kort redan nu, 
avslutar Matthias Skånberg.

JONAS ANDERSSON 
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VILL DU GÅ 
NER I VIKT?
START 1 APRIL TISDAGAR 18.00

INFOTRÄFFAR  
 SPORTLIFE NOL
Tel 0303-74 16 50

Garanterad  
viktminskning
som består!

”För oss på Xtravaganza handlar 
viktminskning om mer än bara 
kost och motion. Vi satsar även 
på att träna dina tankar. Med vårt 
helhetskoncept blir din viktresa 
snabb, rolig och bestående!”

Tisdag 11 mars kl 18.00
Tisdag 18 mars kl 18.00
Erika Strömberg
erika.stromberg@sportlife.se


