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Gratis synundersökning 
året om!

Behöver du dessutom glasögon bjuder 
vi på bågen, ca 1000 modeller att välja 

mellan!

2 par progressiva glasögon 
med senaste tekniken
I priset ingår synundersökning, valfri båge, 

till båda paren, ca 1000 modeller att välja bland.

Ord pris 6.550:- Styrka 6/2.

Pris från: 3975:-
ÖPPETTIDER: Vardagar 9-18

ALETORG För tidsbokning ring
0303-22 90 33

www.aktuelloptik.se
Företag med av socialstyrelsen leg. optiker

AKTUELL OPTIK
DET GLASKLARA ALTERNATIVET

1-dagarslinser 6 mån fr 1475:-

Månadslinser 6 mån fr 675:-

Alla linsvätskor 65:-/st

Dessutom erbjuder vi räntefri delbetalning 
upp till 24 månader!

Vår målsättning är att sälja glasögon och kontaktlinser med bra kvalitet till ett bra pris!

Välkomna in till oss, vi garanterar att det lönar sig!

Upptäck
populära Ale

Det har blivit populärt att bo i Ale. Allt fl er har upptäckt fördelarna 

med att kunna kombinera ett naturnära och lugnt boende med 

närheten till Göteborg. Ale kan erbjuda ett brett utbud av bostäder 

i varierande miljöer. På bodagarna presenteras hyresrätter, 

bostadsrätter och egna hem för dig som letar lägenhet, radhus eller 

villa. Bana Väg i Väst håller återkommande miniseminarier om väg- 

och järnvägsbyggnaden.

Välkommen på Bodagarna
lördag 5/5 kl 10–15 och söndag 6/5 kl 12-15 

i Ale Gymnasium (Tag av mot Nödinge på E45)

Mer information fi nns på www.ale.se

LE KOMMUNA

Utställare: Ale Utveckling, Alebyggen, Ale kommun, Ale Exploatering, 

Handelsbanken, Svensk Fastighetsförmedling, Nordea Bank AB, Trivselhus, 

Myresjöhus, Axelssons Fastighetsbyrå, m2, Götenehus, Skanska Nya Hem, 

Swedbank Fastighetsbyrå, Vägverket, Banverket, Ale Gymnasium.

ÄLVÄNGEN. En elvaårig 
pojke blev i torsdags 
påkörd av en moped 
med tre (!) ungdomar 
på.

Olyckan inträffade på 
gångbanan vid Maden-
skolans skolgård i 
Älvängen.

Likt ett mirakel kla-
rade sig pojken undan 
med skrapsår, men 
chocken var svår.

Det var vid lunchtid som tre 
ynglingar kom farandes på 
en moped förbi Madensko-
lan. Gångbanan som går längs 
skolgården har länge kritise-
rats för sin dåliga säkerhet för 
framför allt eleverna. Skolråd 

med engagerade lärare och 
föräldrar har försökt påver-
ka Ale kommun att vidta åt-
gärder. Så har också skett, 
men inte tillräckligt. Två par 
bommar har satts upp för att 
sänka hastigheten på mope-
derna, men det hjälpte föga. 
Aroseniusskolan har informe-
rat eleverna om faran, ändå 
var olyckan var framme i ons-
dags.

– Det är djupt beklag-
ligt och vi kommer fortsätta 
framföra vår oro och våra krav 
på åtgärder till Ale kommun, 
säger Madenskolans rektor, 
Gudrun Sjöqvist.

Trafikingengör Kenneth 
Gustavsson är väl medveten 
om bekymret.

– Inom en månad kommer 
vi att ha förbättrat säkerheten. 
Bland annat kommer det att 
resas ett staket och ytterliga-
re två bommar ska upp. An-
ledningen till att åtgärderna 
har dragit ut på tiden är tjaf-
set mellan skolan och ÄIK. 
Den lösning som nu kommer 
att genomföras är jag person-
ligen inte helt nöjd med, men 
skolrådet och idrottsklubben 
är överens.

Polisen kopplades in efter 
onsdagens händelse och de in-
blandade har följder att vänta 
för sitt vårdslösa agerande.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

11-åring påkörd 
av moped
– Allvarligt tillbud på kritiserad gångbana

Konsert i Skepplanda bygdegård
Treorna på Garnvindeskolan i 
Skepplanda håller traditionen 
vid liv med att bjuda in till kon-
sert varje vår. I år serverades 
publiken i Skepplanda bygdegård 
roliga och spännande sånger om 
ljud. Text, musik, bilder och rö-
relser hade eleverna producerat 
på egen hand. Utöver skolkon-
serten på tisdagsmorgonen gjor-
des ytterligare ett framträdande 
på kvällen samma dag.


