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Torsdag 16 augusti
Stöld av kläder på Limit, Ale 
Torg. En besökare till butiken 
försöker stjäla varor för ett 
värde av drygt 800 kronor.

Fredag 17 augusti
En kvinna i Alvhem blir attack-
erad av två hundar, varav en 
Rottweiler, när hon är ute och 
promenerar. Kvinnan blir biten 
i ändalykten så att blodvite 
uppstår. Händelsen inträffar vid 
15-tiden.
Villainbrott i Nödinge. Diverse 
gods tillgrips.

Lördag 18 augusti
Villainbrott i Grönnäs. Datorer 
och högtalare tillgrips.
Villainbrott i Bohus. Tjuvarna 
får med sig en tv och datorer.

Måndag 20 augusti
Skadegörelse på Arosenius-
skolan i Älvängen. Åtta rutor 
krossas. Flera andra skadegö-
relser rapporteras från skolan 
tidigare i sommar.

Antalet anmälda brott under 
perioden 17/8 – 23/8: 55. Av 
dessa är nio bilinbrott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Benny och Carina 
med personal

Öppettider: måndag-fredag 9-18, lördag 9-13

ALVHEM • Tel 0303-336 003

Reservation för slutförsäljning.

Välkomna
till den levande 

lanthandeln!

Hammenhögs
Jord

Höstgödsla trädgården
Algomin 8,5kg

Stort utbud av oljeprodukter i lösvikt
Pris ex:
Motorolja helsyntet 5/40 ........................... 43:50/liter
Motorolja delsyntet 10/40 ............................ 28:-/liter
MC-olja SBK-Racing helsyntetisk 15w50 ..... 56:-/liter

34:-34:-
Fina blommor
både till utplantering och
fönsterbrädan.
Pris ex Bollkryss från:

55stst 100:- 100:- 44stst 100:- 100:-

Blanda som du vill
Kogödsel, jord, täckbark

129:-129:-

MARKSTENMARKSTEN

Nyhet!

- inte bara ett besök - en upplevelse
Öppet: Mån-fre 7-16, Lör 10-14 • 0303-74 98 70 • www.blatunga.se

ÄLVÄNGEN | V. Industriområdet (bredvid Sportlife)

      Fågelbad
Oljelyktor
    Stenbänkar
Fontäner

Allt i natursten

på stödmurar från 
Keystone & S:t Erik

Här finns vi!
Ni hittar oss bakom det 
vita huset bredvid Sportlife. 
Parkering och entré 
på baksidan 
(mot älven).

Passa på!

Bara under 
v 35

Specialpris!

Nu kommer höstmörkret!

Lys upp din 
trädgård!

med belysning i natursten.

LÖDÖSE. Mycket tyder 
på att Lödöse och 
Alvhem växer samman 
i framtiden.

På onsdag behandlar 
kommunstyrelsen en 
strategi för ”Knutpunkt 
Lödöse”.

– Det råder en stor 
politisk enighet i det 
här ärendet, säger Lars 
Ivarsbo som ansvarar 
för kommunens ÖP-
arbete.
Allt tyder på att kommunsty-
relsen föreslår kommunfull-
mäktige att anta den strategi 
för ”Knutpunkt Lödöse” som 
tagits fram.

– Det kan ju bli en del jus-
teringar, men bara i texten i så 
fall, säger Ivarsbo.

Med utgångspunkt från 
kommunens vision 2020 och 
översiktsplanarbetet växer det 
fram en samlad och gemen-
sam bild av hur ett framtida 
Lödöse skall se ut. Målet är en 
ny stadsdel i anslutning till den 
nya knutpunkten och en sam-
manbyggnad med nuvarande 
Lödöse centrum och Alvhem 
i söder.

– Vad som är störande är 
att mycket jordbruksmark tas 
i anspråk, men vi har inget val 
om vi ska hänga med i utveck-
lingen. Det är infrastrukturen 
som drar upp riktlinjerna för 
denna strategi. Vi måste se till 
att skapa tillfredsställande lös-
ningar, säger Lars Ivarsbo.

JONAS ANDERSSON

Lödöse och Alvhem växer samman 2020?

Utvecklingspotential mellan Lödöse och Alvhem och dess framtida knutpunkt.

SURTE. En tragisk 
dödsolycka inträffade i 
Surte i onsdags kväll. 

En 52-årig man blev 
påkörd och dödad av 
tåget när han var ute 
och rastade sin hund. 

Det var när mannen skulle 
korsa järnvägsspåret som 
olyckan inträffade.

Den tragiska händelsen 

inträffade vid 21.30-tiden 
och såväl polis, räddnings-
tjänst och ambulans kall-
lades till platsen. 52-åring-
en dog omedelbart, även 
mannens hund förolycka-
des. Mannen identifierades 
av sonen. Den döda kroppen 
fördes till rättsmedicin.

JONAS ANDERSSON

Man påkörd och 
dödad av tåget

Ett utvecklingsscenario för 
Lödöse som finns med i den 
strategi för ”Knutpunkt 
Lödöse” som beredningen för 
översiktsplanen presenterar 
för kommunstyrelsen i nästa 
vecka.


