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VINTERHJUL PÅ KÖPET  
MED RENAULT ORIGINAL 
ALUMINIUMFÄLG 
(VÄRDE UPP TILL 12 000 KR)**

www.renault.se

FÅ GREPP OM VINTERN!
RENAULT CAPTUR
NU FRÅN 138 400 KR

RENAULT CLIO  

1.2 EXPRESSION

PRIVATLEASING 1 990 KR/MÅN  

INKL. VINTERHJUL OCH SERVICE*

RENAULT MEGANE 

NU FRÅN 149 900 KR

JUST NU KOMBITILLÄGG FÖR 0 KR***  

BRÄNSLEVÄRMARE NU 6 900 KR***

 *Finansiering med Renault Relax Privatleasing: 0 kr kontant, 36 mån, garanterat restvärde. Inga uppläggnings - eller aviavgifter. Körsträcka 1500 mil/
år inkl. vinterhjul och service, kostnad för försäkring tillkommer. **Vinterhjul med Renault original aluminiumfälg ingår vid köp, värde 9 500 kr (Clio),  
11 500 kr (Captur), 12 000 kr (Mégane). Gäller ej RS- eller GT-versioner. ***Megane-erbjudanden; ord.pris kombi är 5 000 kr, ord. pris för bränslevärmare 
18 900 kr, gäller endast diesel-modeller. Vinterhjul på köpet gäller tom 31/3 2015. Kampanjpris bränslevärmare på lagerbilar gäller tom 31/3 2015. 
Går ej att kombinera med andra erbjudanden. Clio kampanjpris 115 900 kr (ord. pris 129 900 kr). Captur kampanjpris 138 400 kr (ord. pris 152 400 kr), 
Mégane kampanjpris 149 900 kr (Ord.pris 164 900 kr). Bränsleförbrukning vid blandad körning: Clio 3,1-5,5 l/100 km, Captur 4,9-5,4 l/100 km, Mégane 
3,5-5,2 l/100 km. CO2-utsläpp: Clio 83-127 g/km, Captur 113-125 g/ km, Mégane 90-119 g/km. 5 års nybilsgaranti består av 2 års fabriksgaranti 
+ 3 års förlängd garanti. Obegränsad körsträcka gäller de två första åren alternativt 100 000 km på fem år, det som inträffar först. Renault reserverar 
sig för eventuella tryckfel. Bilarna i annonsen kan vara extrautrustade. Lokala avvikelser kan förekomma.

LILLA EDET
Brovägen 20
0520 - 49 40 90

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A
0303 - 36 03 30

Komfort Plus-paket erbjuds till Caddy Skåp och Transporter Skåp och Pickup (ej Cross eller Company). Bränsleförbr. 4,9–8,3 l/100 km, 129–219 g CO2/km. *Bilab Leasing exkl moms 36 mån, 30% särskild leasingavgift, 40% restvärde.
 Vi reserverar oss för eventuella prishöjningar. Bilarna på bilden är extrautrustade. 

Caddy Skåp TDI 75 hk Komfortpaket Plus** 
Pris NU 139.900:– exkl moms
Leasing per månad: 1.433:– exkl moms*

Komfortpaket Plus**
Paketinnehåll:
- Multifunktionsratt 
i läder
- Handsfree
- Färddator
- Reservhjul

Besök nya mobilanpassade volkswagentransportbilar.se

Nyhet! Mycket mer 
transportbil 
för pengarna.

Transporter Skåp TDI 102 hk 
Komfortpaket Plus**
Pris NU 219.900:– exkl moms
Leasing per månad: 2.103:– exkl moms*

- Fast dragkrok
- Farthållare
- CD/radio RCD 310
- Parkeringsvärmare 
med tidur och fjärr

Tel. förs: 0303-62 090
Öppet: mån-fre 9-18, lör 10-15
www.bilab.se

ALE. Att vada i snö ena 
dagen, för att nästa dag 
riskera att halka.

Det är vardagen för 
kommunens renhåll-
ningsarbetare.

– För att skapa en 
schysst arbetsmiljö 
gäller det att aleborna 
skottar och sandar när 
det behövs. I annat fall 
finns risken att sopkär-
let inte blir tömt, säger 
renhållningschef Carina 
Åberg.

Vinterlandskapet är vackert, 
men det försvårar också ar-
betssituationen för kommu-
nens renhållningsarbetare. 
Framförallt är det hastiga 
väderomslag som kan ställa 

till problem, när temperatu-
ren går från plus till minus.

– Ett tips till alla husäga-
re är att man vid blidväder 
skottar bort all slask som 
bildas, så att det inte blir till 
en isbana kommande dag. 
Att halkbekämpa med sand 
eller grus är ett måste om 
underlaget kräver det, för-
klarar Carina Åberg.

Under pågående snöfall 
tömmer renhållningsarbe-
tarna alltid sopkärlen, men 
dagen därpå ska det vara 
skottat.

– Ofta är husägaren duktig 
på att skapa en framkomlig 
väg till bilen och brevlådan, 
men glömmer sopkärlet. Det 
ska vara skottat i hela kärlets 
bredd. Ibland är det överplo-
gat, som innebär att det har 

bildats en vall framför sop-
kärlet. Då är det omöjligt för 
våra medarbetare att tömma 
kärlet, säger Carina Åberg.

Noterbart i sammanhang-
et är att renhållningsarbetar-
na är sina egna skyddsom-
bud, de avgör själva huruvida 
det anses vara en tillräckligt 
säker arbetsmiljö eller inte 
för att sopkärlet ska kunna 
tömmas.

– Vår personal gör sitt yt-
tersta i alla lägen. Bra vinter-
väghållning och halkbekäm-
pande åtgärder är emellertid 
ett måste för att de ska kunna 
utföra sitt arbete på ett effek-
tivt och säkert sätt, avslutar 
Carina Åberg.

JONAS ANDERSSON

Patrik Österblom, en av kommunens renhållningsarbetare, som tvingas trotsa både snö och is när 
sopkärlen ska tömmas. 

 Sophämtning. Patrik Österblom tar hand om hushållsavfallet. 
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– Krav finns på skottning och sandning

Snö och halka är
sophämtarnas vardag


