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Bankkontor stängs i Hedekas 
och Dingle. Saknar du en för-
troendefull rådgivare för din 
privatekonomi? Ring Roland 
Svensson, oberoende rådgivare 
i bank- och försäkringsfrågor.

Roland Svensson, med mångårig 
erfarenhet som chef inom bankvä-
sendet i regionen, har som privat-
rådgivare i egen regi hjälpt många 
hundra familjer de senaste åren med 
att se över deras privata ekonomi.

- Det är inte lätt för en fl erbarns-
familj att ha koll på alla räntor och 
försäkringsavtal. Stora lån som är 
tagna för några år sedan ligger idag 
ofta på en alldeles för hög ränta och 
försäkringar bör alltid ses över.

Tel: 0524-130 40 • Fax: 0524-130 27
Mobil: 0705-64 30 27 • roland.svensson@cbmfi nans.se

Frihet för kundens bästa
Roland är numera med i det obe-
roende förmedlingsföretaget CBM 
Finans med en mycket bred pro-
duktfl ora.

- Människor i allmänhet vågar i 
allt för liten grad ställa krav på sina 
banker, som oberoende aktör erbju-
der jag alla kostnadsfri ekonomisk 
genomgång och utgår alltid förbe-
hållslöst från kundens bästa. Hos 
mig är kunderna huvudpersoner. 
Jag är bara glad att jag kan förvand-

la kostnadsräntor till intäktsräntor.  
CBM Finans erbjuder hela spek-

trat; från sparande och bolån till 
liv-, pensions- och sakförsäkringar. 
Roland kan även förmedla aktiv 
fondförvaltning genom Nordisk 
Fondservice som agerar nära mark-
naden och helt efter kundens direk-
tiv.

Roland Svensson har sitt kontor 
(skyltat Svenrog) vid Uno-X mack-
en i Munkedal.

Ekonomisk rådgivning du vinner påEkonomisk rådgivning du vinner på

Roland Svensson är trots sin erfarenhet en uppstickare i Roland Svensson är trots sin erfarenhet en uppstickare i 
branschen. Under åren har han bevisligen tvingat bankerna branschen. Under åren har han bevisligen tvingat bankerna 
i regionen att sänka sin utlåningsränta.i regionen att sänka sin utlåningsränta.

Tel: 0524-710 18 • Fax: 0524-719 85
teleradio@euronics.se

På 1960-talet startade den första ra-
diobutiken med namnet Munkedals 
Teleradio. 

I april i år byggde vi om affären i Munkeland. 
Butiken låg först mitt i Munkedals centrum, 
men fl yttades ut närmare trafi kleden E6 år 
1985. Butiksytan är 625 kvm och däri ingår 
även den egna serviceverkstaden som omfat-
tar en heltidstjänst. Totalt har företaget fjor-
ton anställda.

Ny butik i Kungshamn
För ett år sedan, den första maj 2006 öppnade 
vi en helt ny butik i Kungshamn. 

Brett utbud
Karaktäristiskt för Munkedals Teleradio har 
redan från början varit satsningen på bredd i 
utbudet. I butiken har man alltid varit tidigt 
ute med nya innovationer på hemelektroni-
kens område. Man vågade exempelvis satsa 
på såväl paraboler, digital-TV och digitalfoto 
i ett tidigt skede.

Utmärkande för företaget är också de gene-
rösa öppettiderna: 10 – 18 på vardagar, 10 – 14 
på lördagar och 12 – 16 varje söndag.

Flerdubbling
Under slutet av 1990-talet och början av 2000-

talet har Munkedals Teleradio marknadsfört 
sig fl itigt i framför allt lokalpressen. Tillsam-
mans med det breda sortimentet och den goda 
serviceandan har satsningen gett resultat. 
Mätt i omsättningssiffror har en fl erdubbling 
ägt rum sedan övertagandet 1990.

Sedan 1991 är företaget anslutet till Euro-
nics – Europas största kedja inom hemelek-
tronik. Det innebär fördelaktiga avtal med 
leverantörer, vilket ger lägre priser på kvali-
tetsprodukter i butiken.

Privat- och företagskunder
Till Munkedals Teleradio söker sig kvalitets- 
och servicemedvetna kunder från Munkedal 
såväl som de angränsande kommunerna Ly-
sekil, Sotenäs och Tanum.

Förutom privatkunder har även fl era före-
tag upptäckt fördelarna med att ha sin lokala 
Euronicshandlare som leverantör. Dit hör 
bland annat ortens största arbetsgivare Arctic 
Paper, kommunen och fl era hotell- och turist-
anläggningar längs Bohuskusten.

Euronicshandel med brett Euronicshandel med brett 
sortiment i Munkedalsortiment i Munkedal

Sedan 1937 har Shellmacken i Hälle-
vadsholm varit ett genuint familjeföre-
tag. I maj tog dottern Sofi a med maken 
Markus över pumparna. 

Shell i Hällevadsholm är en mötesplats för 
boende i Hällevadsholm, Bullaren och Rab-
balshede. En plats där servicen är som på den 
gamla goda tiden.

- Vi fortsätter med hög service och generö-
sa öppettider. Vi har öppet till nio varje kväll, 
sju dagar i veckan, 364 dagar om året. Det vet 
våra kunder. Dessutom känner vi nästan alla 
till förnamn, säger Sofi a.

Stort engagemang
Shell i Hällevadsholm har genom åren inte 
varit rädda för att förändra verksamheten 
efter kundernas och marknadens önskemål. 
Även om det fortfarande är bensinen som drar 
kunderna till macken är inkomsterna från ki-
osken, ATG:n, videouthyrningen och biltvät-

70-års jubileum i Hällevadsholm70-års jubileum i Hällevadsholm

ten desto viktigare. Den senare lockar kunder 
ända från Grebbestad och Tanum.

- Till sommaren, under högsäsongen, kom-
mer vi att ge våra kunder jubileumsrabatter 
då vi som sagt fyller 70 år. Vi ser även möj-
ligheten till att ordna en uteplats. Det ska fi n-
nas många skäl att besöka oss i sommar och i 
framtiden, lovar Markus.

Även turistbyrå
I Shellmacken fi nns, förutom kiosk och livs-
medel, även ett gott utbud av hyrkärror, ATG 
och apoteksvaror. För femte säsongen i rad 
fungerar Shell i Hällevadsholm även som turist-
byrå där alla sommargäster kan få goda råd.

Fjärde generationen Shellägare i Hällevadsholm - Markus och Sofi a Hallberg. Fjärde generationen Shellägare i Hällevadsholm - Markus och Sofi a Hallberg. 
I sommar fyller macken 70 år.I sommar fyller macken 70 år.

Shell Hällevadsholm
Tel: 0524-503 55 • Fax: 0524-503 31

shellhallevadsholm@telia.com

Lars Jansson har i många 
år utvecklat, tillverkat och 
marknadsfört terrängfor-
donet Alstor 8 x 8 vid Bo-
hus Traktor i Dingle. Nu tar 
försäljningen riktig fart och 
stora marknader som Tysk-
land och USA står för dör-
ren.

Alstor 8 x 8 är en 8-hjulsdriven 
midjestyrt terrängfordon med uni-
ka egenskaper.

- Eftersom den har låg vikt och 
bränsleförbrukning är den miljö-
vänlig. Trots det har den också hög 
lastkapacitet. Men framför allt har 
Alstor 8 x 8 suveräna terrängka-
paciteter och billig i sitt underhåll 
tack vare enkel mekanisk konstruk-
tion, förklarar Lars.

Från Dingle ut i världen
Användarvänlig maskin
Alstor 8 x 8 riktar sig till kunder 
inom skogsbruket, räddningstjänst 
och byggentreprenörer. Tack vare 
sin lätthet och smidighet kan den 
avverka även i naturvårdskänsliga 
områden, våtmarker och trädgårdar.

- Vi kan leverera Alstor med ben-
sin- eller dieselmotor, förarhytt eller 
tippfl ak. Vi är även fl exibla för öv-
riga önskemål från kunden.

Framgången växer
Idag marknadsförs Alstor 8 x 8 i 
Sverige, Norge, Finland och Eng-
land. Produktionen i Dingle är på 
ca 40 fordon årligen. Fram till dags 
datum har 200 fordon levererats runt 
om i norra Europa. Nu växer intres-
set.

- Jag får förfrågningar från hela 
världen. Intresset växer rejält nu. 

Det gäller bara att kunna garantera 
en volymökning.

Möjligheten fi nns att öka legopro-
duktionen i Dingle (underleveran-
törer fi nns i huvudsak i regionen). 
Genom ombyggnationer och ny-
anställningar kan fl er Alstor 8 x 8 
lämna Bohus Traktor. 

Bohus Traktor erbjuder även för-
säljning av Husqvarnas gräsklip-
pare, röjare och motorsågar, Hondas 
gräsklippare och 4-hjulingar (20-års 
jubileum!), Klippos gräsklippare 
samt miljöbensin.

Tel: 0524-407 45 • Fax: 0524-421 77
info@alstor.se • www.alstor.se

Ännu en Alstor 8 x 8 på väg till kund. Fordonets uppfi nnare Ännu en Alstor 8 x 8 på väg till kund. Fordonets uppfi nnare 
Lars Jansson tar en sista koll.Lars Jansson tar en sista koll.


