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            FÖRESTÄLLNINGEN

Söndag 15 april kl 17.00
Måndag 16 april kl 18.30
Tisdag 17 april kl 18.30

Teatern, Ale gymnasium
Biljettpris: 50:- varav 100% tillbaka 
till barn och ungdomar

En sann historia från den brutala verkligheten 
återgiven av estetklassen ES 2A på Ale gymnasium.

Biljetter kan köpas på biblioteken i Ale 
och restbiljett i samband med föreställningen.
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Kända märken – rätt priser

ÖVER 40 ÅR I BRANSCHEN

KVALITETSCYKLAR!
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BOHUS. Flera skade-
görelser och bränder 
inträffade i Bohus och 
Surte under påskhel-
gen.

Den allvarligaste inci-
denten ägde rum tidigt 
på påskdagens morgon 
när någon eller några 
personer försökte sätta 
eld på Bohus förskola.

– Naturligtvis en 
mycket allvarlig hän-
delse. Brottet är rubri-
cerat som mordbrand, 
vilket kan ge upp till 
åtta års fängelse, säger 
Tom Henricson på Ale-
polisen.

Klockan kvart över tolv på 
söndagsmorgonen gick in-
brottslarmet på Bohus för-
skola. En väktare var snabbt 
på plats och vid framkom-
sten kunde han konstatera att 
det brann i ett av fastighetens 
fönster.

– Väktaren gjorde ett före-
dömligt ingripande och med 
hjälp av en pulversläckare 
lyckades han få släckt elden. 
När vi kom fram var loka-
len rökfylld, säger Bo Carls-
son på räddningstjänsten Ale/
Kungälv.

Bensin hade använts för att 
få fart på elden och hade det 
inte varit för väktarens rådiga 
insats kunde händelsen fått 
ödesdigra konsekvenser.

– Detta är ett typiskt ung-
domsbrott och vi är naturligt-
vis angelägna om att klara upp 
ärendet. Finns det tips från 
allmänheten är de välkom-
na att höra av sig till polisen, 
säger Tom Henricson.

Branden på Bohus försko-
la var inte den enda under 
helgen. En bilbrand på 
Skolstigen i Surte rapporte-
rades på lördagen liksom en 
containerbrand i Bohus cen-
trum.

– Vi har haft många anlag-
da bränder i Surte och Bohus 
under den senaste tiden. Det 
är ett stort problem, avslutar 
en bekymrad Bo Carlsson.

JONAS ANDERSSON

Orolig påskhelg i 
kommunens södra del
– Bohus förskola nära att brinna upp

Den 13 april lansera-
de vi ett upprop till 
Sveriges Riksdag 

med följande punkter:
1. Man ska kunna leva på 

sin pension och inte vara 
beroende av bidrag.

2. Vi accepterar inte att 
hundratusentals pensionärer 
kan kallas fattigpensionärer.

3. Det finns inget god-

tagbart skäl för att pensi-
onärerna inte får samma 
standardhöjning som andra 
medborgare i Sverige.

Uppropet är en riksom-
fattande kampanj och över-
allt i Sveriges land kommer 
invånarna att mötas på 
gator och torg med ovanstå-
ende budskap. Syftet med 
namninsamlingen är att få 

gehör för våra önskemål. 
Punkterna är få men ag-
gressiva och vi tror att re-
geringen och riksdag tar det 
till sig.

Bengt Englund

Ordförande SPF 
Skepplanda-Hålanda 
samt i SPF Älvsborgs 

Norra distrikt

SPF:s upprop till Sveriges Riksdag


