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Transporter Skåp 2,0 TDI 102 hk inkl. Cargopaket
Utrustad med bl.a. AC, parkeringsvärmare, dragkrok, 

NU: 214.900:– exkl moms (ord. pris 240.900:–) eller 2.490:–/mån*

Volkswagen Transporter. 
Det prisvärda originalet.

Bränsleförbrukning Transporter skåp vid blandad körning från 7,2l/100 km, 190 g CO2/km. *Bilab Finans Leasing exkl moms 36 mån, 30% särskild leasingavgift, 40% restvärde, rörlig ränta. Erbjudandet gäller ett begränsat antal bilar så 
långt lagret räcker. Bilen på bilden är extrautrustad.

ALVHEM, Riksväg 45. 
Söderifrån avfart -91, 
norr avfart -92 
Tel 0303-33 64 80

EM, Riksväg 45.
ifrån avfart -91,

WWW.BENGTSHUSVAGNAR.SE

En God Jul &  
ett Gott Nytt År  

tillönskas alla våra kunder och vänner!

Våra öppettider under jul
Vecka 52 och 1 stängt
Mån 5/1 11.00 – 15.00
Tis 6/1 11.00 – 15.00
Ons 7/1 10.00 – 17.00
Tor 8/1 10.00 – 17.00
Fre 9/1 10.00 – 16.00
Lör-sön 10-11/1 stängt
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Våra öppettider under jul
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Ons 7/1 10.00 – 17.00
Tor 8/1 10.00 – 17.00
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Kungälv, Kareby. Tel. 0303-22 20 01 

Öppet Mån-fred 10-18, Lörd 11-15

www.karebybil.se
Mitsubishi köper man hos

SÅLANDA. En butik med 
allt inom skönhet och 
hälsa.

Så marknadsförs 
Knapegården.

– Det här är ett litet 
kryp in dit man kommer 
för att mysa, ta en kopp 
kaffe och kanske handla 
något, säger Cecilia 
Sjöberg.

Grusvägen leder besökarna 
fram till Knapegården. Där 
bor Cecilia Sjöberg tillsam-
mans med sin familj och i det 
lilla röda uthuset har hon sin 
butik.

– Jag jobbar som säljcoach 
och använder även stugan 
som utbildningslokal. Såle-
des är det en flexibel affärslo-
kal där jag snabbt kan göra 

plats för ett 50-tal sittande 
gäster. Bord och stolar har 
jag i ett rum intill, berättar 
Cecilia.

För kropp och själ
Knapegården erbjuder klä-
der, företrädelsevis till kvin-
nor, smycken, inspiration för 
kropp och själ, bland annat 
hudvård, kosmetik och par-
fym.

– Jag har öppet två dagar 
i veckan, onsdag och söndag, 
berättar Cecilia.

Nyligen arrangerade 
hon en julklappskväll med 
en överväldigande respons. 
Närmare 70 personer letade 
sig ut till Sålanda denna af-
ton och parkeringskaos upp-
stod.

– Grannarna undrade sä-
kert vad det var som hände. 

Så många bilar brukar inte 
skymtas i Sålanda vid ett och 
samma tillfälle, skrattar Ce-
cilia.

Fördelen med att ha bu-
tik ute på landet?

– Många uppskattar lug-
net som råder här. Det blir 
som en slags terapistund. 
Det är inte alla som gillar att 
stressa runt på ett köpcen-
trum. Här får kunderna den 
hjälp som de behöver, blir 
dressade om de så önskar.

Knapegården öppnade i 
februari i år och utveckling-
en har varit över förväntan.

– Det är roligt att folk le-
tar sig hit och det innebär att 
jag successivt kan förbättra 
utbudet av varor, avslutar 
Cecilia Sjöberg.

JONAS ANDERSSON

Cecilia Sjöberg driver butiken Knapegården i Sålanda.

På torsdag den 4 de-
cember hade Ale GK sitt 
årsmöte. Ett 60-tal mötes-
deltagare fick i år ta del av 
ett nytt inslag, en speciellt 
inbjuden gäst. Denna gång 
hade klubben bjudit in Pia 
Areblad, näringslivschef på 
Ale kommun. Pia presente-
rade de övergripande målen 
för näringslivsarbetet inom 
kommunen och sedan ledde 
hon en diskussion där mö-
tesdeltagarna fick reflektera 
över frågor bland annat 
kring samverkan mellan 
samhälle och förening. Vad 
som framkom var bland 
annat att Golfklubben 
genererar över 6000 unika 
besök utifrån och sålunda 
är en mycket viktig del av 
besöksnäringen i kommu-
nen. Dessa besökare står 
för köp av andra varor och 
tjänster i kommunen. Andra 
värden som framkom var 
golfens positiva påverkan 
på hälsa och innehållsrik 
fritidssysselsättning för 
både unga och äldre, samt 
som en mötesplats även för 
icke golfspelare i form av 
både promenadvägar och 
konferensmöjligheter. 

Det ordinarie mötet där-
efter leddes som tidigare av 
Hans Johansson. En bana i 
toppskick med mycket fina 
greener, många nya med-
lemmar och greenfeegäster, 
nya aktiviteter och tävlingar 
samt aktiva kommittéer 
och frivilliga insatser från 
medlemmar sammanfattar 
golfsäsongen 2014. Ett 
positivt år med positivt 
ekonomiskt resultat.

Styrelsen erhöll fortsatt 
förtroende att leda klubben 

även 2015. En långsik-
tig stabilitet och fortsatt 
utveckling av kärnverksam-
heten är fokus för aktivite-
ter under det kommande 
året.  Klubben satsar på 
ytterligare förbättring av 
banan där fairways och tees 
får extra resurser under 
nästa år. Ur verksamhets-
planen för 2015 kan man 
också läsa:

•Vi strävar efter nettoök-
ning på antalet medlemmar. 

• Vi skall utveckla och 
paketera konferens-/före-
tagsgolf och sponsorerbju-
danden för ökade intäkter. 

• Vi skall genomsyras av 
en välkomnande och vänlig 
attityd och kvalitet i allt vi 
gör.

En öppen atmosfär med 
livlig diskussion prägla-
de mötet. Avslutningsvis 
tackade Merja Forsäng alla 
medlemmar för engage-
mang och frivilligt arbete 
man gör för klubben. Hon 
tackade även mötesord-
förande Hans Johansson 
samt Thomas Lundström 
och Björn Emegård för allt 
arbete de utfört för klubben 
under flera år.

Ale GK höll årsmöte

Ale GK:s ordförande Merja 
Forsäng.

– Näringslivet spirar även i Sålanda

Mysig butik 
ute på landet
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