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Annonser.

Sparbanken
lokalt
förankrad i kinnebygden

Truveholms herrgård i Skeby socken, förr mest känd som säte
för Kinnefjärdings häradsdomare och då i synnerhet för den
framstående lagf örfattaren Johan Gabriel Richert.
J. G. Richert var en av de främsta tillskyndarna för vå r

sparbank och knyter oss för alltid till Skebybygden. Sparbanken är en naturlig bank för Skebybor.
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LANTBRUKARE

Källby Bilverkstad
Yngve lorenfzon

Akut brist på olja?

rel. 41018 . Källby. rel. bOllad 411 84

Kiosk o. Grillbar

Leverans på ett par timmar vid behov. Vi finns när Du behöver oss,
kvällar och lördagar vid skördetid.
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SKARABORGS OLJEDEPÅ
0512160445 även kvällar

HANDLA FRITT
Ros~ns

skapar nyttig och stimulerande

konkurrens. Det bidrar till bättre

MÅLERIFIRMA

priser, hög kvalitet och god service.

VINNINGA
~0510-50319

Kontakta

Ros~ns
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Där Västergötland är som vackrast och Kinnekulle raskt
övergår i Vänern ligger Källby. Ett namn som under åren
blivit välkänt för alla som arbetar i storhushåll.
Här ligger nämligen Dafgårds livsmedelsindustri och
har så gjort sedan trettiotalet. Det som från början var en
lokal charkuterifabrik med egen tillverkning har idag
utvecklats till en modem industri med hela landet som
marknad. Vår tyngdpunkt ligger på produktion av
färdigmat för restauranger, skolor, personalmatsalar,
regementen och sjukhus. För att nämna några kategorier.
Men vi arbetar inte bara med produktion av färdigmat,
vi säljer också fisk, grönsaker, bröd och glass. Under
senare år har vi också blivit ett välkänt namn i butikerna.
Vem har inte sett Dafgårds Kåldolmar, Lasagne eller
Bacon i sin affär?
GUNNAR DAFGARD AB·53303 KÄLLBY·TEL 0510-411 70
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DU GYNNAR DEN EGNA
BYGDEN
En föreningsbank är ett kooperativ, en lokal gemenskap som syftar till att gynna sina medlemmar och deras lokala intressen.
Eftersom en bank inte bara lånar in pengar utan även lånar ut
pengar följer det senare samma ideologiska principer som inlåningen bygger på. De pengar din föreningsbank lånar ut skall i första hand gå till den egna bygden, dvs till de behov av kredit som
företagsamheten på din ort behöver få tillfredsställd. För att få
låna i Föreningsbanken måste man vara medlem. Detta är en
garanti för att utlåningen gynnar medlemmarnas gemensamma
intressen.

FÖreningsbankenI

Funderar du på
••

ELVARME?
••
VARMEPUMP?
KOMBI PANNA?
(El-olja-ved)

Vi har lösningar till Din vi ll a eller
fastighet och ger Dig klara besked
- Lönsamhetskalkyl _ Service - Garanti
- Tekniska lösningar _ Fasta priser Ipå hela in stallationen l

RING FÖR KOSTNADSFÖRSLAG
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Göteborg 031/52 00 40
Uddevalla 0522/342 00
Skövde 0500/865 20
Borås 033110 1466
Karlstad 054118 01 45
Malmö 0401766 00
Kristianstad 044/12 63 60
Helsingborg 042/12 62 75
Halmstad 035/10 92 15
Ystad 04111130 60
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