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STENSKOTT?
VI LAGAR RUTAN INNAN  
DEN SPRICKER …

… ELLER BYTER RUTAN  
OM DEN REDAN HAR

SPRUCKIT!
En sliten vindruta, stenskott och sprickor 

kan vara en trafikfara. Vi är utbildade  
och auktoriserade bilglasmästare med 

högsta kompetens för byten och  
reparationer av bilglas. Vi lagar och byter 

vindrutor på alla bilmodeller! 

SPRUCKIT!
En sliten vindruta, stenskott och sprickor En sliten vindruta, stenskott och sprickor 

 
Lagning av  

stenskott kostar  
dig som bilägare  

från 100 kr
beroende på vilket 
försäkringsbolag 

du har
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Tel. 0304-314 15 

www.henans-glas.se
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Tel. 0303-77 11 66
www.bertsglas.se

Peter     Eva-Lott      Helena      Anette

Orust: 0304-320 50 
Tjörn: 0730-66 56 46
Epost: redaktion@ -
orusttjorntidningen.se

Vi finns 
på 
Facebook
www.facebook.com/
OTtidningen

Kolla in vår nyaKolla in vår nya
hemsida! hemsida! 

www.orusttjorn -
tidningen.se

Tipsa oss 

Det är lugnt.
Motorn går som en klocka.

,,
,,

Många båtägare tror att det krävs blåsigt och 
dåligt väder för att det ska bli farligt till havs. 
Men faktum är att det inträffar fler olyckor när 
vädret är vackert. Det kan börja med bränsle-
stopp eller att motorn krånglar. Då kan en 
situation som först bara är lite jobbig snabbt 
bli riktigt otäck. Men om du är medlem i 

Sjöräddningssällskapet ingår vår förebyggande 
utryckning. Den innebär att vi kommer och 
hjälper till när det behövs, innan det blir akut 
fara för livet. 

Vi är en ideell organisation med en enda 
viktig uppgift – att rädda liv till sjöss. Tack 
vare 2 000 välutbildade frivilliga sjöräddare 

kan vi ha jour dygnet runt längs hela svenska 
kusten och de stora sjöarna. 

Men för att kunna fortsätta behöver vi 
ditt stöd. Ge ett bidrag eller bli medlem på 
sjoraddning.se. Eller ring 077-579 00 90 och 
prata med oss.

Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Frivilliga sjöräddare sedan  1907.

För personlig service ring 020-523 523
Plusgiro 90 11 25-5   www.hjarnfonden.se

Idag drabbas 68 personer i Sverige av  
Alzheimers sjukdom. På ett år mörkläggs  
25.000 hjärnor! Hjälp forskarna lösa Alzheimers 
sjukdom och övrig demens med ditt bidrag.

Hjärnfonden

Alzheimers

Fredrik från
Orust vann
guld i Mat-VM

Sidan 6

Det 51 meter långa stenkonstruktionen har rasat ihop med tiden och plundrats av skattletare som gjort minst ett par stora hål i stenröset. Foto: Sven Lundstedt

Sidan 6

Unikt bronsåldersröse
upptäckt i Stockevik

Gunilla och Sune tog emot
Kulturpriset

Allvarlig trafikolycka
på Orust - flera skadade

Sidan 8

Sune Johansson tar emot sitt kulturpris  av  kommunens representanter Anders Bertrandsson och Inga Gö-
ransson. Foto: Anetté Larm Johansson

Sidan 6

Mamma tappades bort
- fängslande på 
barnteater

Sidan 5

Supertrio löste HF
Orusts första seger

Mot Alingsås kom Orusts
första seger för säsongen.
Och det med besked.
Orust körde över stackars
Alingsås som inte hade en
suck när tjejerna från Orust
drog igång sitt anfallsspel.Sporten sidan 7


