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På flera håll i kommunen 
har baksmällan efter nyårs-
firandet visat sig. Avskjutna 
fyrverkeripjäser ligger och 
skräpar lite varstans i sam-
hällena, till mångas förtret.

– Det ser för bedrövligt 

ut. Har de släpat med sig sina 
smällare och raketer kan de 
väl ta hand om skräpet också, 
säger en av alla de upprörda 
kommuninvånare som lokal-
tidningen har pratat med.

Den allmänna uppfatt-

ningen vittnar om att det av-
fyrades betydligt fler raketer 
den här nyårsaftonen än vad 
som varit fallet tidigare år. 
Nu återstår bara resterna att 
ta hand om.

JONAS ANDERSSON

Lördag 23 december

Man knivhuggen
Grov misshandel rapporteras från 
Skepplanda och en patrull kallas 
till platsen. En man har blivit kniv-
huggen i ryggen. Vittnen finns till 
händelsen liksom en skäligen miss-
tänkt gärningsman. Ärendet hand-
läggs av Angeredspolisen.

Måndag 25 december

Bråk på fest
Ett bråk uppstår mellan två kvin-
nor i samband med en fest i Med-
borgarhuset, Alafors.

Inbrottslarmet ljuder på Sur-
teskolan. Någon har tagit sig in i 
fastigheten genom att krossa en 
ruta. En dator tillgrips.

Tisdag 26 december

Djurplågeri
Anmälan om djurplågeri tas upp 
från en adress i Älvängen.

Onsdag 27 december

Yngling greps
I samband med att Alepolisen gör 
ett ingripande för olaga vapenin-
nehav anträffas den misstänkte 
gärningsmannen också med pep-
parspray. Ynglingen, som är hem-
mahörande i kommunen, är också 
misstänkt för två fall av olaga hot. 

En dator stjäls vid ett inbrott i 
Ale gymnasium.

Torsdag 28 december

Fönsterkrossning
En ruta krossas till Kyrkbyskolan 

i Nödinge. Fönsterrutan tejpas fast 
av Securitas personal, men slås 
sönder igen dagen därpå. Vissa 
intressanta spaningstips finns i 
ärendet.

Fredag 29 december

Narkotikabrott
Polisens ungdomsgrupp från Ange-
red gör ett tillslag på Ale Torg. Fyra 
fall av narkotikabrott anmäls, vilka 
rör brukande och innehav av nar-
kotiska preparat.

Söndag 31 december

Stöld på sopstation
Stöld och olaga intrång på sopsta-
tionen i Bohus. Av ordningsmak-
ten kända bilar har varit synliga i 
området.

Måndag 1 januari

Misshandel i Alafors
En misshandel inträffar klockan 
03.10 i samband med en privat fest 
i Alafors.

Tisdag 2 januari

Brand i Nol
Brand i en gammal matkällare, som 
angränsar till en fallfärdig lada på 
Alevägen i Nol. Räddningstjänsten 
rycker ut för att släcka elden.

En polispatrull stoppar en bil på 
E45 i Bohus. Föraren gör sig skyl-
dig till brott mot knivlagen samt 
märkesförfalskning, då han kör 
runt med stulna registrerings-
skyltar.

Onsdag 3 januari

Lägenhetsinbrott
Ett lägenhetsinbrott sker i Ala-

fors.

Ale Promotion AB är ett expansivt företag, etablerat i Älvängen sedan 
1989. Idag är vi fyra heltidsanställda och företaget är verksamt i hela 

Västra Götaland. Ale Promotion säljer profi lkläder och presentreklam till 
företag, föreningar, institutioner och organisationer. Visionen är att öka 

servicen till befi ntliga kunder samt att vinna ytterligare marknadsandelar.

SÄLJARE
profi l- & presentreklam

som representant i Göteborgsregionen. Du kommer att få 
fullt kundansvar när det gäller planering, besök, försäljning, 
budgetering med mera. Efter eget upplägg disponerar Du din 
tid hos kunder och på kontoret/utställningslokalen.
Vi förutsätter att Du som är intresserad av tjänsten är framåt 
och positiv. Du ska vara resultatinriktad och kunna planera 
Din egen tid. Våra kunder ställer höga krav på oss och vi 
ställer höga krav på Dig. Du är en person som tycker om att 
utvecklas och ha roligt på jobbet. 
Erfarenhet från branschen eller liknande är ett plus.
Vi tänker oss att Du är man/kvinna 30-55 år.

För mer information om tjänsten kontakta: 
Reidar Johansson på tel 0303-74 99 80 eller 0703-44 41 51.

Ansökan med meritförteckning skickas senast 
31 januari 2007 till Ale Promotion AB, Reidar Johansson, 
Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen, eller mailas till 
reidar@alepromotion.com.

Handikapporganisationerna i Ale överlämnade torsdagen före jul, via ombuden Barbro Hamlet (Ale Reumatikerförening) samt Iris och Gunilla Wallengren 
(Ale DHR), en tung julklapp till kommunstyrelsens ordförande Jarl Karlsson och kommundirektören Stig Fredriksson. En diger papperslunta innehållande 1 
125 namnunderskrifter överräcktes med varm hand till kommunledningen. Handikappsorganisationerna i Ale har sedan några veckor tillbaka haft ute pro-
testlistor mot den senaste upphandlingen med Västtrafik angående färdtjänsten i kommunen.

– Vi kräver att Ale kommun säger upp avtalet med Västtrafik. Vi vill att Ale Taxi, som har god lokalkännedom, ska ansvara för färdtjänsten. Det är vår 
trygghet det handlar om, förklarade Gunilla Wallengren.

– Vi från kommunens sida kan inte ändra på lagar utan i sådana här typ av ärenden måste upphandling ske. Vad vi kan göra är att vässa kriterierna och 
vara väldigt noggranna med uppföljningen, svarade Jarl Karlsson och Stig Fredriksson samstämmigt.

JONAS ANDERSSON

Protestlistor överlämnades 
till kommunledningen

LEDIGA TJÄNSTER

Fyrverkeripjäser orsakar nedskräpning

Vill Du jobba hos oss?
Ale Elförening söker

Vikarie på administration
Maria är mammaledig och vi behöver en vikarie på hennes plats 

tills hon kommer tillbaka igen. 
För tjänsten behövs mycket god datorvana i bland annat MS Offi ce. 

Tjänsten är på lägst 50%.
Du hamnar i ett expansivt elnätsföretag i ALE, en stark del av Göteborg.

Har du frågor, ring Niclas Jour på 0303 – 33 24 03 som gärna berättar mera.

Välkommen med din ansökan som vi vill ha 
senast 24 januari till adress 
niclas.jour@aleelforening.se


