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LÖDÖSE. Nyligen klapp-
ade byggvaruhuset igen 
och därefter kom beske-
det att Lödöseborg blir 
utan is i vinter.

Erik Svetsare går dock 
emot strömmen och 
satsar.

– Vi vill bidra med nå-
got positivt för Lödöses 
utveckling och öppnar 
nu en tvätthall dit före-
tag och privatpersoner 
är välkomna, säger Erik 
Andersson till lokaltid-
ningen.

Erik Svetsare är, som nam-
net antyder, ett svets- och 
smidesföretag som också 
ägnar sig åt reparationer av 
grävmaskiner och kringut-
rustning. Tvätthallen iord-
ningställdes för den egna 
verksamhetens skull, men 
kommer nu andra till del.

– Vi nyttjar hallen för att 
kunna tvätta av de maskiner 
och den utrustning som vi 
ska reparera. Däremot står 
den öde resterande tid, vil-
ket vi tycker är synd. Nu 
blir det en tvätta själv-hall 
där allmänheten, eller andra 
företag, kan boka tid i vår 
reception, förklarar Erik An-
dersson.

Lokalen är djup, plus att 
det är högt tak. Det är inga 
problem att köra in vare sig 
en hus- eller lastbil i tvätt-
hallen.

– Vi tillhandahåller hög-
tryckstvätt och dammsugare, 
oljeavskiljare fi nns i plattan. 
Anläggningen är miljögod-
känd. Tryckluft är också på 
väg att installeras. På sikt ska 
vi kunna erbjuda försäljning 
av bilschampo, vax, spolar-
vätska och annat. Vi får helt 
enkelt se vad kunderna efter-
frågar, säger Håkan Jonas-
son.

Tvätthallen bokas varda-

gar och betalning kommer 
åtminstone inledningsvis att 
ske kontant.

– Det gäller privatper-
soner, företag fakturerar vi, 
poängterar Erik Andersson.

Vidare så har Erik Svet-
sare planer på att asfaltera 
gårdsplanen för att kunna 
använda den som uppställ-
ningsplats för husbilar.

– Vi har också verksam-
hetslokaler, totalt 320 kva-

dratmeter, för uthyrning. 
Kanske är det en och annan 
Göteborgare som fl yttar till 
Ekeberg och som vill ta verk-
samheten med sig. Då har vi 
lösningen på problemet, av-
slutar Erik Andersson.

JONAS ANDERSSON

Ny tvätthall i Lödöse

Erik Andersson och Håkan Jonasson visar upp den nya tvätthall som Erik Svetsare i Lödöse har 
iordningställt. Tvätthallen är bokningsbar såväl för företag som för privatpersoner.

F
O

T
O

: 
J
O

N
A

S
 A

N
D

E
R

S
S
O

N

Besök
vår

nya H
emsid

a!

www.
atab-t

rappa
n.se

Går ni i  
trapptankar?
Kom på Öppet hus  
i Trappateljén i Surte
Fredag 17/10 kl 13-18
Lördag 18/10 kl 10-14

Göteborgsvägen 64B, Surte Tel 031-98 18 98Göteborgsvägen 64B, Surte Tel 031-98 18 98
NOLS BYGG AB

 Ett 20-tal glaspartier, som sitter på viadukten över E45 på vägen ner mot Repslagarmuseet i 
 Älvängen, har krossats av okända gärningsmän. En meningslös skadegörelse och notan för att 
 återställa skadan lär bli dyr. 
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Glaspartier krossade

Bränsleförbrukning blandad körning 5,9 l/100 km. CO
2
-utsläpp 155 g/km.  Bilen på bilden är extrautrustad.

Nu med Premiumpaket från 289 900 kr.  

Passat Alltrack. 
Körglädje och komfort. KÖP TILL 

DRAGPAKET OCH 

VÄRMARE 

FÖR 1  KR.

Passat Alltrack TDI 177 DSG 4MOTION med Premiumpaket.
Utrustad med bland annat:
• Bi-xenonstrålkastare med dynamiskt kurvljus och LED-varselljus fram 

• Parkeringssensorer fram och bak • Sportstolar med läderklädsel Nappa

www.volkswagen.se

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62010 
www.bilab.se

BOHUS. Bohus utgör en 
knutpunkt för kollektiv-
trafi ken.

Det fi nns emellertid 
inte någonstans där 
resenärerna kan utföra 
kontoladdning.

– Vi har uppvaktat 
Västtrafi k, men fått 
kalla handen, säger 
Sam Alikhan som driver 
Bohus Spel & Tobak.

Över 300 namnunderskrifter 
har samlats in i hopp om att 
få Västtrafi k att ändra stånd-
punkt i frågan. Sam Alikhan 
ger inte upp hoppet.

– Det är inte på affärsmäs-
siga grunder som jag driver 
ärendet, det handlar om ser-
vice för ortsborna. Ges inte 

vi möjligheten att erbjuda 
kontoladdning så hoppas jag 
att någon annan näringsidka-
re i Bohus får det, säger Sam 
Alikhan.

– Satsningen på pendeltåg 
och dess stationer har kostat 
åtskilliga miljoner kronor. 
Man vill få folk att resa kol-
lektivt. Att tillhandahålla 
kontoladdning på en knut-
punkt som Bohus vore därför 
en självklarhet.

Ett halvår har gått sedan 
Sam och Iman Alikhan tog 
över Bohus Spel & Tobak.

– Det är försäljning av 
godis, tobak, dricka och tid-
ningar som får verksamheten 
att snurra. Vi är också utläm-
ningsställe för Posten och 
lär även bli det för Schenker 
som det verkar.

JONAS ANDERSSON

Sami Alikhan visar upp bladen med namnunderskrifter som alla 
önskar kontoladdning för Västtrafikkort i Bohus.

– Ingen kontoladdning i Bohus
Kalla handen från Västtrafi k
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