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ALINGSÅS: N. Strömg.
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KARLSKRONA
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Ordinarie samtalstaxa

ALE: Ale Torg, Nödingev. 10

Polisen i Ale lämnar 
följande rapport från 
den gångna veckan:

Fredag 16 mars

Villainbrott
Villainbrott i Skepplanda. När 
målsägande kommer hem ser 
hur hon allting ligger i en enda 
röra i bostaden. Dvd-spelare, 
smycken och en tv-apparat är 
tillgripet.

Inbrott i Ale Vikingagårds 
kontorsdel. Gärningsmännen 
krossar en ruta och tillgriper 
diverse gods.

Inbrott i Nödinge försam-
lingshem. Tjuvarna försöker få 
med sig en dator från platsen, 
men misslyckas.

Söndag 18 mars

Hotfull snattare
En manlig snattare i 20-års-
åldern ertappas på Netto i 
Bohus. Snattaren blir hotfull 
och en polispatrull kallas till 
platsen. Mannen grips, men 
släpps efter förhör.

Tisdag 20 mars

Stöld på Eka
Eka Chemicals i Bohus anmäler 
en stöld. Någon har tagit ett 
rör av silver vars värde uppgår 
till cirka 30 000 kronor.

Onsdag 21 mars

Misshandel
Relationsbetingad misshandel 
i Nol. Åklagaren har inlett en 
förundersökning mot mannen.

 Under den gånga veckan 
sker fem fall av narkotikabrott, 
tre i Nödinge, ett i Bohus och 
ett i Alafors. I samtliga fall rör 
det sig om eget bruk och inne-
hav av en mindre mängd nar-
kotika.

Fem anmälningar om skade-
görelser på busshållplatser, i 
olika delar av kommunen, har 
inkommit till Alepolisen.

Antalet anmälda brott under 
perioden 16/3 – 22/3: 30. Av 
dessa är fyra bilinbrott och tre 
olaga hot.

Onsdagen den 21 
mars avhöll Folkpar-
tiet liberalerna Ale 

sitt årsmöte i samlingssalen 
på Trollevik.  Ordföranden, 
Lasse Carlbom, kunde hälsa 
ett stort antal liberaler väl-
komna. 

De traditionella valen för-
rättades snabbt av Daniel 
Höglund, biträdd av Kristi-
na Karlsson och årsmötesse-
kreteraren Jan Samuelsson. 
Styrelsen för 2007: Ordföran-
de Lasse Carlbom, vice ord-
förande Tore Berghamn, 
gruppledare, sekreterare och 

kassör Rose-Marie Fihn, 
övriga ledamöter: Eva Lans 
Samuelsson, Klas Nordh 
och Andreas Liljekvist.

Till revisor omvaldes 
Hugo Wallberg och nyvaldes 
Jan Samuelsson efter Lennart 
Johanssom som hade avböjt 
omval. Valberedningen består 
av Gunnel Amonsson, Tore 
Berghamn och Jan Samuels-
son.

Till  kontaktmän/kvinnor 
för olika råd, som agerar på 
såväl kommun-, region- som 
på riksnivå valdes: Kristna li-
beraler Eva Lans Samuels-

son, Liberala kvinnor Daga 
Johansson,  Kommunalpoli-
tiska rådet Rose-Marie Fihn  
och Liberala seniorer Tore 
Berghamn.

Ur Verksamhetsberättel-
sen för 2006 är följande värt 
att uppmärksammas:

Medlemmar har deltagit 
i konferenser såsom: Kandi-
datutbildningar, Retorikkurs, 
Toppkandidatutbildning, 
Marstrandsmötet, Valupp-
taktskonferens och Lunds-
brunnskonferensen där Lars 
Leijonborg alltid medverkar. 
Kommunföreningen anord-

nade torgmöten i Nödinge 
och Älvängen ett stort antal 
fredagar/lördagar under vår, 
sommar och tidig höst. En 
lördag hade vi en Fp-skyltad 
dubbeldäckare och ledande 
riksdagskandidater som drag-
magneter. Rose-Marie deltog 
i tre paneldebatter. Marit 
Paulsen talade om äldrefrå-
gor på ett välbesökt möte på 
dagcentralen i Älvängen.

Studiecirklar har genom-
förts i samarbete med Studie-
förbundet Vuxenskolan. 

Efter årsmötesförhand-
lingarna serverades goda 

smörgåstårtor med valfri 
dryck samt kaffe och chok-
ladkakor. 

Ombudsman Ulrik 
Hammar talade om kom-
mande utmaningar för Al-
liansregeringen i allmänhet 
och Folkpartiet liberalerna i 
synnerhet. Ulrik avtackades 
med en vårbukett.

En mycket trevlig kväll av-
slutades med att Ingrid, Daga, 
Jan, Lasse och undertecknad 
uppvaktades med vackra vår-
blommor samt ett uppskattat 
lotteri med massor av vinster 
skänkta av Ingrid Flomark 

och styrelseledamöterna.
Stämningen var, som vanligt, 
varm och gemytlig med en 
blandning av både skämt och 
allvar. Tack alla!

Rose-Marie Fihn

Årsmöte hos Liberalerna i Ale
Insänt


