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Bättre Bil

– Jämför alltid med oss!Jää fföö lllltidd dd !!

ÄLVÄNGEN. … och DÄR 
var de iväg! 

Niklas Karlberg och 
Jenny Hurtig är två av 
fem utvalda deltagare 
som representerar Ale i 
det regionala projektet 
Testcyklisterna. 

I onsdags hämtade 
de sina nya transport-
fordon hos Älvängens 
cykel.

Utmaningen de har antagit 
går ut på att under ett halvår 
minst tre dagar i veckan byta 
ut sina bilresor mot cykel. 

Jenny Hurtig ska, förutom 
att cykla från hemmet i Nol 
till sitt arbete i Rollsbo, även 
hämta barn på förskolan och 
handla. Därför var hon i be-
hov av en el-cykel med tillhö-
rande kärra att koppla på. 

– Jag har aldrig provat 
varken el-cykel eller att cyk-
la med kärra baktill så detta 
blir en utmaning. Jag har tes-
tat att cykla till jobbet förut 
på vanlig cykel, men det är 
väldigt brant uppförsbacke 
innan man kommer fram och 
där blir el-cykeln perfekt. Jag 
tycker att det är så tråkigt att 
träna och nu får man det på 
köpet. 

Nödingebon Niklas Karl-
berg är inne på samma spår, 
men han kommer att få an-
vända musklerna ännu mer på 
sin väg till jobbet i Angered. 

– Jag valde en sportmodell 
som drivs av ren muskelstyr-
ka. Då har man redan tränat 
när man kommer hem från 
jobbet. 

Tidigare åkte han antingen 
kollektivt eller tog bilen till 
pendeltåget och tanken är att 
cykeln nu ska ersätta både bil 
och kollektivtrafik helt och 
hållet. 

I samband med starten för 

cyklandet ska de genomgå en 
hälsoundersökning och även 
skriva sina första blogginlägg 
på Testcyklisternas hemsida. 
Först i oktober ska de utvär-
dera hur det har gått. 

Efter att cykelhandla-
ren Anders Adielsson visat 
alla funktioner på deras nya 
transportfordon och de köpt 
sig varsin hjälm trampade 
Niklas Karlberg och Jenny 
Hurtig ut från parkeringen 
vid Älvängens cykel.

Det tilltagande duggreg-
net verkade inte bekomma 
dem. 

– Startskottet har gott för nya vanor på cykel
Testcyklister på väg

Trotsade aprilvädret. Niklas Karlberg och Jenny Hurtig, två av fem utvalda deltagare i Testcyklis-
terna, trampade i onsdags ut från Älvängens cykel. lena Bseiso och Ingela Book från Nolhagens 
förskola hittade ett bra samarbete med Linda Söder och Vanja Karlsson från Änggårdens förskola. 
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FIAT 500 
NU FRÅN

112.900:-
ORD. PRIS 148.900:-

FIAT PANDA 
NU FRÅN 

89.900:-
ORD. PRIS 117.400:-

HISINGS KÄRRA  
ORREKULLA INDUSTRIGATA 18
(UNDER ANGEREDSBRON, AVFART 81) 
Tel: 031-790 05 26, 031-790 05 27
08.00-18.00. Lör: 11.00-15.00

SUPERPRISER! 
Välkommen in 
för provkörning

sugne!

26-27 april

BÅTHELG
Kom och se årets båtnyheter hos oss på Kode Marin & Maskin 26-27 april 10.00-15.00

Välkommen att träffa våra leverantörer 

och ta del av fina erbjudanden!
o

TÄVLING

Köp Er nya båt idag, vi 
bjuder på bottenmålning, 

klass tre låspaket med motorlås 
samt Securmark-stöldskydds-

märkning av motorn 
(värde cirka 8.500:-)

p Er nya båt idag

Idag!Fika!

Spännande

tävling med

fina priser!

!!!!!!!!!!
Finans

www.prhusbilar.com

Intill riksväg 42 mellan Alingsås och 

Trollhättan. Tel. 0322-832 10. 

Må-to 10–18. Fr 10–16. Sö 12–15.

I  SOLLEBRUNN AB

KÖPA HUSBIL I PÅSK?
3,95% RÄNTA

ca 125 st 
husbilar i lager

Vi bjuder på kaffe och våffl a!

EXTRA BRA RABATT vid köp 
utan byte under påsk. Från 39 000:-

MISSA INTE VÅRA ÄGG-STRA FINA 
ERBJUDANDE UNDER PÅSK

Givetvis byter vi in din husvagn eller husbil

För dig som värdesätter SERVICE och 
TILLMÖTESGÅENDE även efter köpet!

PÅSKAFTON 
STÄNGT!

LÅNGFREDAG, PÅSKDAGEN OCH
ANNANDAG PÅSK 12.00–15.00


