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KLÄM & KÄNN

NY
BUTIK!

I början av året öppnade vi ny butik i Tagene, Göteborg. 
I nya kreativa och inspirationsrika miljöer bjuder vi in dig 
att botanisera i vårt sortiment.

Kläm, känn och låt dig övertygas. Det mesta fi nns på plats. 
Personal fi nns alltid till hands för att hjälpa till med tips och 
råd. Passa på, kampanj gäller t.o.m 28 september.

Varmt välkommen!

YTTERDÖRRAR GARAGEPORTAR FÖNSTER MARKISER 

FASADPARTIER VÄXTHUS BALKONGER

BADRUMSINREDNINGAR BADKAR MASSAGEBADKAR DUSCHAR 

SPA

FRAKTFRI 
HEMLEVERANS

Kampanj gäller t.o.m 28 september 2014

WWW.SKANSKABYGGVAROR.SE

PÅ VÅRA YTTERDÖRRAR
– Trygga, säkra och prisvärda

– nu ännu 
fl er färger!

LAGER-
RENSNING
OCH FINAL-

PRISER!
Reservation för 
slutförsäljning

5.295:-
10x21

Se alla på www.skanskabyggvaror.se. Använd vår enkla dörrguide.

Några av marknadens mest prisvärda ytterdörrar 
stoltserar med P- och CE-märkning!

Tagene, Göteborg
Tagenevägen 15, Hisings Kärra

(i Plantagens butik)

ÖPPETTIDER
Datum Vardag  Lör-sön
1/9 - 31/12  10-19  10-17

ALAFORS. Nästan som 
att vara på en brandsta-
tion.

Barnen kunde sitta 
upp i en bandvagn och 
åka skylift.

Öppet hus-firandet 
hos Ale El lockade till en 
riktig familjefest.

Morgonen bjöd på regn, men 
lagom till att Ale El slog upp 
grindarna till området på 
Lunnavägen började solen 
skina. Under timmarna tre 
hälsades besökarna välkomna 
till öppet hus.

– Vi vill vara en stark aktör 
på den lokala marknaden och 
jobba nära aleborna. Detta 
är ett sätt att nå ut till kom-
muninvånarna, visa upp och 
informera om vår verksam-
het samt vara tillgängliga för 
allmänhetens frågor, säger vd 
Stefan Brandt som såg ut att 
trivas i folkvimlet.

Många valde att gå tips-

promenad och barnen locka-
des framförallt av att få klätt-
ra i elstolpe och åka skylift.

– Det var häftigt! Jag är 
inte höjdrädd så jag tänker 
åka igen, förklarade Ella 
Blomgren som hade sällskap 
av kompisen Carolina Ed-
lund.

I personalmatsalen stod fi-
kabordet uppdukat. Det ser-
verades korv med bröd, kaffe 
och bulle. Lite längre bort i 
lokalen erbjöds ansiktsmål-
ning.

Representanter från Ale 
Els olika avdelningar fanns 
på plats denna lördag. Kund-
service höll öppet och de som 
hade frågor om sitt elavtal el-
ler som ville teckna ett sådant 
hade möjlighet att göra det.

– Vi är jättenöjda med hur 
den här dagen förlöpte. Väd-
ret blev det bästa tänkbara 
och vi hade en strid ström av 
besökare hela dagen, avsluta-
de Stefan Brandt.

JONAS ANDERSSON

LÖDÖSE. Derome, som 
den 1 september köpte 
Gekå Byggnadsvaror i Lil-
la Edet, har stängt filialen 
i Lödöse. Istället hänvisas 
kunderna till byggvaruhu-
set i Lilla Edet.

– Vi kommer att inves-
tera cirka tio miljoner kro-
nor i Lilla Edet. Det blir 
en om- och tillbyggnad 

för att bredda sortimentet 
ytterligare. I Lödöse hade 
vi ingen möjlighet att växa 
och därför tog vi beslutet 
att stänga, säger Carl-Tore 
Bengtsson, vd för Derome 
Byggvaror & Träteknik.

Personalen i Lödöse 
fortsätter sin anställning på 
Derome i Lilla Edet.

JONAS ANDERSSON

Söker CNC-Operatör
Vi behöver förstärka vår personalstyrka med 

ytterligare medarbetare.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har tekninsk utbildning och gärna 

några års erfarenhet av att arbeta och programmera 
fleroperationsmaskiner, har du erfarenhet av (Mazak) 
och vårt Camsystem (MasterCam) är detta en fördel

Arbetstid: Tills vidare, heltid. Dagtid
Tillträde: Snarast.

Rödjansväg 1, Nödinge
www.wika.se

Du är välkommen att sända in din ansökan till:
Anthon Toth, 0303-97 567, anthon.toth@wika.se
Eller via post till: Rödjansväg 1, 449 34 Nödinge 
Din ansökan med CV vill vi ha snarast.

Filial i Lödöse har stängt Strid ström av besökare

Märta Werling tyckte att stolpklättringen var kul. Mikael Hans-
son från Ale El assisterade.

Personal från kundservice var behjälpliga med att svara på 
frågor och tecknande av elavtal.

Tyra Blomgren fick ansiktet målat av Lina Flysjö.
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