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Tänk om det fanns en kräm som hjälpte mot fylla, bråk, 
våldtäkt och misär...
I väntan på att den skall uppfinnas vill vi uppmana
Dig att ta det lugnt och ha en bra sommar.

Ale Fritid • Polisen • Ale nattvandrare •  Socialtjänsten Ale • Rådet för hälsa och trygghet • Brottsofferjouren

De tre varmaste måna-
derna på året innebär inte 
bara semester, sol och bad 
och lata dagar. I de allra 
flesta städer och kom-
muner anordnas även en 
mängd olika aktiviteter 
att sysselsätta sina med-
borgare med då rastlös-
heten eller äventyrslus-
tan tar överhanden. Nedan 
följer ett axplock av de 
evenemang som går av sta-
peln på andra sidan älven i 
sommar.

Allsångssuccén fortsätter. All-
sångstraditionen på Bohus Fäst-
ning som startade 2005 fortsätter 
i sommar med fyra tillfällen till att 

ta ton i det fria. Premiären går av 
stapeln den femte juli med Anna 
Book, komikern Lasse Brande-
by, dragspelsvirtuosen Roland 
Cedermark och, på begäran från 
föregående år, singer/songwri-
tern Martin Gabriel. Veckan 
efter dyker lokalhjältarna i Stre-
aplers upp tillsammans med bland 
andra Felicia Brandström, som 
lyckades knipa en fjärdeplats i ta-
langjakten Idol 2006. Ytterligare 
artister som gästar Kungälv under 
sommaren är Måns Zelmer-
löw och Tommy Nilsson (den 
26:e juli) samt, vid sista tillfället 
i början av augusti, Sven-Ingvars-
sångaren Sven-Erik Magnusson 
och Jim Jidhed. Det är med andra 
ord bäddat för ännu en bejublad 

omgång allsång på 
denna historiskt sig-
nifikanta plats.     

Medeltidsdagar
Bohus Fästning står 
även som värd för 
Kungälvs Medeltids-
dagar som arrange-
ras för femte året i 
rad under veckoslu-
tet vecka 29. Temat 
för året är magi och 
en stor show utlovas 
under fredagskväl-
len. Det blir även, i 
sann medeltidsanda, 
tornerspel, marknad 
och gyckel till höger 
och vänster. Så de 
som besöker Kung-
älv under nämnda 
helg kan lätt få för sig 
att de råkat snubbla 
in i en tidsmaskin. 

Denna känsla lär dock dämpas 
något vid första bästa mobiltele-
fon-signal.   

Carl von Linnés 300-årsjubi-
leum fortsätter att vara i fokus 
under året, så också i Kungälv. 
Bland annat anordnas Linnégol-
fen den 25:e juli vid Gullbringa 
Golf & Country Club, en tävling 
där golfspel (även för de som inte 
vanligtvis spelar) kombineras med 
frågetävling om Linné. 

Under juli och augusti finns 
även möjlighet att mer organise-
rat se omgivningarna kring staden. 
Varför inte ta en guidad båttur 
från Kungälv till Marstrand eller 
ett besök på Ragnhildsholmens 
ruiner och en inblick i dess rika 
historia? 

Söndagen den första juli 
kommer elever och lärare från 
Nordiska Folkhögskolans Vis-
skola att genomföra en konsert 
på Mimers Hus som ett officiellt 
bevis på dess 20-åriga existens. 
Musikalisk excellens utlovas och 
kan förväntas. 

Rikt utbud
Det finns med andra ord ett rikt 
utbud av kultur att inmundiga 
under värmens årstid i staden som 
en gång bar namnet Kungahälla. 

Så, det kanske kan vara dags för 
en tur över bron i sommar?

 NIKLAS FORSBERG

Sommaraktiviteter i Kungälv

ÄLVÄNGEN. En 55-årig 
man från Älvängen 
greps i tisdags för can-
nabisodling.

Polisen beslagtog 25 
plantor.

Ärendet rubriceras 
som brott mot narkoti-
kastrafflagen.

Den 55-årige mannen greps 
odramatiskt, sedan en po-
lispatrull slagit till mot en 
adress i Älvängen.

– Det är inte särskilt van-
ligt förekommande med den 
här typen av brott, säger när-
polischef Håkan Frank.

Cannabis kan odlas in-
omhus, utomhus eller i växt-
hus.

– Ibland sker det odling-
ar på sådana platser där det 
kan vara svårt att lokalisera 
ägaren. I det här fallet rådde 
det emellertid inga tvivel, 
säger Håkan Frank.

Gärningsmannen riske-
rar nu att dömas till fängel-
sestraff.

JONAS ANDERSSON

55-åring 
gripen

Torsdag 14 juni

Kamerastöld
En passagerare som åker linje 403 mellan Nödinge 
och Surte blir bestulen på sin mobiltelefon och sin 
kamera.

Fredag 15 juni

Snatteri
Snatteri på Hemtex på Ale Torg. En kvinna försö-
ker smita ut genom kassan med bäddset och under-
lakan.

Lördag 16 juni

Narkotikabrott
En patrull stoppar en bil på Trolleviksvägen i 
Nödinge vid midnatt. Föraren visar sig vara narkoti-
kapåverkad och tas med för provtagning.
Västtrafik anmäler i efterhand sex fall av skadegö-
relse på busskurar i kommunen.
Nödinge Församlingshem får en ruta krossad.

Söndag 17 juni

Skadegörelse
Älv-Anns Gatukök i Älvängen utsätts för skadegö-
relse. Någon kastar in en sten genom fönsterrutan. 
En misstänkt gärningsman finns i ärendet.

Tisdag 19 juni

Utbränd soptunna
En utbränd soptunna upptäcks framför entrén till 
Willys i Älvängen.
En markvibrator, för ett värde av 30 000 kronor, till-
grips på Gåskullevägen i Surte.

Antalet anmälda brott under perioden 15/6 – 19/6: 
43. Av dessa är fem bilinbrott och två biltillgrepp.

Slutligen ber Alepolisen att få önska alla kommun-
invånare en trevlig sommar.

Polisen i Ale ger följande rapport för 
den gångna veckan:

Vi har semesterstängt 
22/6 - 30/7  
Trevlig sommar önskar vi på redaktionen!


