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Älvängen

www.alefastighetsformedling.se  Älvängen 0303-74 80 55

Beställ tårta Beställ tårta 
tilL examen!tilL examen!

Älvängen • tel. 74 68 51

Mördad för civilkurageMördad för civilkurage

Älvfoto
Nu har Diddl kommit till 

Kom in i butiken 
och delta i Diddl 

Tävlingen om fina 
Diddl vinster 

och kolla in vår 
Diddl avdelning! 

Besök Diddl’s Värld på 
www.diddl.seÄlvfoto �� Tel: 0303-746076

och det firar vi 
med en cool 

Diddl
TÄvling

Leg. Vet.
Elisabeth

Axén Krüger

Leg. Vet.
Maria

Nilsson

- Akutsjukvård -
Kirurgi - Medicin

0303-22 76 20

GOLFKURSER!GOLFKURSER!
på Nödinge Golfklubb

Gbg’s senaste superbana!
Juniorcamp v.26, 27, 33.

4 dagar 1.495:-

36+ intensivkurser (vuxna)
Fadderronder ingår! v.27, 28, 29, 30.

3 dagar 1.995:-

Nybörjarkurser
Närspel/Komigång-kurser

Instruktör - Graham Crisp
(Niclas Fasths tränare)

0303-63618
www.nodingegk.se

K-RIDCENTER
Kattleberg, Älvängen

0705-18 17 77, www.k-ridcenter.se

Njut av härlig miljöNjut av härlig miljö 

i Kattleberg medi Kattleberg med

sommarridningsommarridning

för vuxna!för vuxna!

- Dag och kvällskurser- Dag och kvällskurser

- Veckodagar och helger- Veckodagar och helger

- Dressyr och hoppning- Dressyr och hoppning

- Läger med övernattning- Läger med övernattning

Lunchbuffé kl 11-15
ÄT SÅ MYCKET DU VILL!
4 olika rätter med sallad & dryck

Nytt i Nol

59:-
ÖPPET MÅN-FRE 11-21

LÖR-SÖN 13-21

0303-33 22 99

Martin Johansson, 26, från Nol som med stor sannolikhet mördades brutalt utanför Walls korvkiosk i Häljered natten till söndag. Enligt vittnesuppgifter upp-
stod skarp ordväxling och ett mindre tumult sedan några ynglingar börjat ägna sig åt skadegörelse. Martin Johansson visade civilkurage och försökte sätta 
stopp. För det blev han överkörd och en 22-åring från Vara sitter nu anhållen för mord.       Foto: Christer Grändevik 
                                              Läs sid 10

HÄLJERED. På vägen hem 
från mc-klubben Hojrides 
vårfest i Häljered mör-
dades Martin Johans-
son, 26.

Enligt flera vittnesupp-
gifter ska Nolbon ha för-
sökt förhindra en ska-
degörelse utanför Walls 
kiosk vid E45.

Meningsskiljaktighe-
terna fick ett brutalt slut.

Av någon anledning hoppar 
Chevroletägaren, en 22-årig 
yngling från Vara, in bakom 
ratten. Han uppmanar sina 
vänner, ett tiotal personer som 
hoppat ur för att kissa och ta 
en öl, att flytta sig. Medvetet 
kör han på och över Martin 
Johansson. Polis och ambulans 
kallas till platsen av vittnen till 
händelsen. Samtliga på plat-
sen tas in för förhör. 22-åring-
en anhålls först för vållande 
till annans död, men senare i 
veckan ändras åtalet från dråp 
till mord.

Mycket tyder på att 26-
åringen från Nol omkom på 
grund av att han visade civil-
kurage. En bild av händelsen 
som har gjort allmänheten än 
mer upprörd och gjort sorgen 
än tyngre att bära för de när-
mast sörjande.

 Läs sid 3

K-RIDCENTER
Kattleberg, Älvängen

0705-18 17 77, www.k-ridcenter.se
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lördagen den 9:e junilördagen den 9:e juni 
kkl 11-16l 11-16

VVälkommen att se vår nya älkommen att se vår nya 
anläggning och ett urval av anläggning och ett urval av 

våra lektioner.våra lektioner.
Ta chansen:Ta chansen:  prova en prova en 

gratislektion på våra fi na gratislektion på våra fi na 
hästar.hästar.  OBS! Föranmälan.OBS! Föranmälan.

Vi bjuder alla på fi ka.Vi bjuder alla på fi ka.

Fabriksförsäljning av Resårmadrasser!Fabriksförsäljning av Resårmadrasser!

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

100% RENT LIN
100% ÄKTA TAGEL
100% REN BOMULL
100% REN ULL

Naturmaterial för din hälsa och välbefi nnande

Massivt trä och 
kraftiga spiralfjädrar

Har du frågor
om cancer?
Cancerfondens
informations- och stödlinje

020-222111
infostodlinjen@cancerfonden.se


