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NIBE HJÄLPER DIG ATT SOVA GOTT!
Vår nya bergvärmepump har alla de egenskaper du kan drömma om.

SMART –  En varvtalsstyrd pump som anpassar sig automatiskt till husets effektbehov,
  resultatet blir ett jämnt inomhusklimat.

STARK –  Imponerande effektiv och energisnål.

TRYGG –  Integrerad varmvattenberedare med marknadens bästa årsvärmefaktor.

TYST –  Värmepumpen är tystgående och har utrustats med maximal ljuddämpning.

NIBE F1255 är med sin unika teknik det självklara valet för en tryggare vardag 
och en god nattsömn. Dessutom kan du fjärrstyra den med din smartphone/surfplatta.

*Läs mer om den nya tekniken på www.nibe.se/1255

INVERTERSTYRD*

GÖTEBORG ETB Värme AB 031-704 23 60

N-Center AB 031-742 35 60  Rörpac AB 031-44 10 30

Svensk Kylservice i Göteborg AB 031-82 48 18 Vuab 031-340 07 40

KUNGÄLV Klimatteknik i Väst AB 0303-24 61 80

TA DET LUGNT 
OCH VACKERT 

I SOMMAR

Göta älv är betydligt mer tillgängligt än tidigare. Följ allén vid 
Gösta Johanssons Åkeri ner till älvkanten. Här kan du både 
grilla och fika precis utmed älven.

I Stora Viken 
är det anpas-
sat både för dig 
med fikakorgen 
och för grill-
mästaren

I Stora Viken har Ale kommun 
satsat på ett fågeltorn som är 
tillgängligt för alla. En slåen-
de utsikt med ett utbud som 
följer årstiden.

I Surte har Ale kommun iordningställt två plat-
ser vid älvstranden där du kan relaxa en stund.

En vass fika. När du besökt fågeltornet i Stora Viken, Bohus, följer du den grusade vägen ner mot 
älvstranden. Här är det bara att duka upp fikakorgen i en helt unik miljö och här finns också möj-
lighet att grilla.

Hit ska du ta m
ALE. Semestra på hem-
maplan?

Grattis!
Ta då chansen att upp-

täcka Göta älv med en 
fi kakorg under armen.

Ale kommun vill göra älven 
mer tillgänglig. Det är ett 
projekt som gått hand i hand 
med BanaVäg i Väst som ska-
pade helt nya möjligheter. 
Den grusade servicevägen 
som löper längs dubbelspåret 
ger aleborna chansen att ta 
sig mellan orterna på ett nytt 
naturnära sätt.

Längs Göta älv ska det 
också fi nnas möjlighet att 
stanna och njuta av den gröna 
omgivningen. På fl era platser 
är det inte bara förberett för 
att slå sig ner med en fi ka-
korg, utan du kan också gril-
la. Bra exempel är Stora Vi-
ken, där du på vägen ner mot 
Göta älv också passerar ett 
suveränt fågeltorn som ger 
dig nya perspektiv. Vid älv-
kanten kan du njuta av när-
heten till vattnet och naturen, 
ta en fi ka eller varför inte 
grilla om du har tillbehören 
med dig. Kommer du med bil 
svänger du av vid motet till 
Klädkällaren och parkerar på 
den grusade platsen på älvsi-
dan. Du går sedan genom en 
gångtunnel under järnvägen, 
därefter till höger. Sen löser 
logiken resten.

Även i Surte vid allén, 
Gösta Johanssons åkeri, fi nns 

ett möblemang utställt samt 
en anpassad grillplats.
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