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för alla smakerför alla smaker

Älvängen • tel. 74 68 51

ALE. Inga beslut är 
tagna, men närpolischef, 
Håkan Frank, erkänner 
att det pågår en diskus-
sion med Ale kommun 
om att flytta till Ale 
Torg.

Sedan tidigare är 
det känt att kommun-
ledningen planerar att 
öppna ett medborgar-
kontor i Nödinge, där 
skulle polisen kunna 
vara en aktör.
– Placeringen som vi har nu är inte 
riktigt bra och lokalerna är heller 
inte ändamålsenliga. Polismyndighe-
ten ska finnas på ett centralt ställe 
och därför för vi diskussioner om en 
eventuell samlokalisering med Ale 
kommun, berättar Håkan Frank.

Han betonar att det är polisverk-
samheten, antalet timmar som poli-
sen finns på plats ute i Ale kommun, 
som är det viktiga – inte varifrån de 
utgår eller styrs.

– Jag hoppas kunna lämna 
besked inom en månad om hur vi 
ska organisera oss och hur polisser-
vicen till Aleborna ska se ut  i framti-
den, säger Håkan Frank.
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Polisen diskuterar 
nya lokaler
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Ale IBF:s damer lyckades via 4-4 borta mot Göteborgs polismän säkra seriesegern i division tre. Klubben är nu på väg tillba-
ka till den nivå där klubben länge var given – i division ett. Nästa år ska laget etablera sig i tvåan för att sedan kunna ta satsa 
mot ännu ett serieavancemang.          Foto: Allan Karlsson

Håkan Frank, närpolischef 
Angered/Ale.

MEDDELANDE!
Göteborgs Tingsrätt 
försatte 2007-03-06 

AB Frukt & Grönsakshuset 
i Ale i konkurs. 

Bolaget har ingenting 
med butiken på Ale Torg 
att göra. Butiken drivs av 

Kiraz frukt&grönt med 
orgnr 711015-0757.

FruktFrukt&&
GrönsaksGrönsaks

HusetHuset
Vardag 8-20 lördag 9-19 söndag 10-18 Göteborgsvägen 58, Älvängen • 0303-74 68 73

Mån-fre 9.30-18, lör 9.30-13 • www.alvangencykel.se

ÖVER 40 ÅR I BRANSCHEN

Kända märken – rätt priser

Barnhjälmar

från 99:-
Barncyklar
från 699:-

Vi fi xar det mesta med din bil.
Försäkringsskador, plåt & lack

Service & mek-arbete samt recond

Välkommen till oss !

Grönnäs • 0303-33 60 87/0303-33 61 20

Lödöse Skeppsbyggaregatan 10 
parallellt med 45:an 0520-66 08 50

Fredag 10-16 Lördag 10-14

 ...anledningar att välja en 
Resårmadrass från oss!
 •MASSIVT TRÄ•KRAFTIGA SPIRAL-

FJÄDRAR•100% RENT LIN•100% ÄKTA 
TAGEL•100% REN BOMULL•100% REN ULL 
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Ales damer avancerar
GÖTEBORG. Det kräv-
des seger över Göte-
borgs Polismän för att 
Ale IBF:s innebandyda-
mer skulle vara säkra 
på serieseger i division 
tre.

Söndagens oav-
gjorde resultat innebar 
därför ingen omedelbar 
segerglädje, men när 
det senare stod klart 
att värsta utmanaren, 
Hindås, förlorat fanns 
det skäl att jubla.

Nu tar klubben sikte 
på division ett.

Under 90-talet var Ale IBF:
s damer ett stabilt division ett 
lag. En svacka i slutet av de-
cenniet försatte klubben i en 
allvarlig kris.  Spelarna flydde 
åt alla möjliga håll och under 
ett antal säsonger har Ale IBF 
saknat damlag.

– Vi fick starta om och då fick 
det ske med väldigt unga spe-
lare. Nu har vi ett framtidslag, 
som redan i och för sig är väldigt 
bra, säger Helene Ahlström, 
styrelseledamot i Ale IBF.

I helgen spelas sista om-
gången och även om seriese-
gern redan är säkrad väntas ett 
av årets största segerjubel bryta 
ut.

Läs sid 17

– Klara för spel i tvåan– Klara för spel i tvåan


