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ALE. I måndags kväll 
gjorde polisen Ang-
ered/Ale en samlad 
insats mot kommu-
nens mopedister.

Ett 15-tal poliser, 
inkluderat helikopter, 
deltog i övervak-
ningen.

– Detta var en upp-
följning av de sats-
ningar som vi gjorde 
under maj och juni. 
Tyvärr har det inte 
skett någon förbätt-
ring, säger närpolis-
chef Håkan Frank.

Polisen får ständigt ta emot 
klagomål från uppretade 
alebor, som ondgör sig över 
ungdomarnas mopedåkan-
de i de olika samhällena. 

– Vi gjorde en stor sats-
ning i våras där vi utöver 
våra kontroller även såg till 
att med kommunens hjälp 
gå ut med information till 
föräldrarna. Nu tyckte vi 
att det var dags för en upp-
följning och det kommer att 
ske fler gånger i höst, säger 
Håkan Frank.

Polisen var runt i hela 
kommunen, men fokusera-

de måndagskvällens insats 
till de norra delarna. Sta-
tistiken talar sitt tydliga 
språk, allt för många ungdo-
mar framför sina fordon på 
ett olovligt sätt. Ordnings-
makten skrev tre stycken 
ordningsboter samt rappor-
ter om olovlig körning och 
oregistrerade fordon. Lägg 
därtill att åtta minderåri-
ga stoppades när de körde 
moped.

– Det är en hög siffra. Det 
är väldigt allvarligt när min-
deråriga kör moped och mc. 
Åldersgränsen känner alla 
till och här vilar ett stort 
ansvar på föräldrarna, säger 
Håkan Frank.

Vad händer med de ung-
domar som ni rapporte-
rar?

– Vi tar kontakt med so-
cialen. De flesta ungdomar-
na överlämnas till sina för-
äldrar. Just föräldrakontak-
ten är jätteviktig vid den 
här typen av insatser, avslu-
tar Frank.

JONAS ANDERSSON   

Polisen gjorde 
samlad insats 
mot mopedister

För ett hälsosammare liv

Sätt Ale i rörelse och bli en vinnare
Hösten blir lättare om du ger dig själv frisk luft och rörelse. Det krävs 
inte mycket för att få positiva effekter och det är aldrig för sent att 
börja. Du kan dessutom vinna fi na priser.

30 minuter om dagen för vuxna och 60
minuter för barn. Allt på en gång eller
uppdelat 10 minuter åt gången. Ett kryss på
aktivitetskortet varje dag och du kommer igång.
Satsningen pågår v 37-47 och alla alebor är 
välkomna.

Du kan promenera, cykla, dansa, greja i trädgården, storstäda eller leka. 
Använd fantasin!

Fyll i aktivitetskortet och posta senast 19 oktober för första dragningen och
23 november för andra dragningen. Publicering av vinnare i Alekuriren och
på kommunens hemsida.

Ditt aktivitetskort hämtar du på:
Vårdcentralen och folktandvården i Bohus, Nödinge, Älvängen och
Skepplanda. Biblioteken i Surte, Nödinge och Skepplanda. Apoteken i
Nödinge och Älvängen. Ica Älvängen och Ica Nödinge

LE KOMMUNA

Torggatan, Älvängen

Må bra i kropp & själ

17.00  Chi-ball
18.00 Pilates /stretch
19.00 Ashtanga yoga

Öppet Hus 9/9 kl. 17-20!

MINGEL OCH 

PROVA PÅ

VÄLKOMNA!

~  Yoga  ~
~  Pilates  ~

~  Chi-ball  ~
~  Stretch med avslappnin  ~

~  Klassisk massage  ~
~  Taktil beröring  ~
~  Bowenterapi  ~

~  Regndroppsterapi  ~
~  Hud/nagelvård  ~

NU FINNS

VattenMarie
vaxning och fotvård 0731-524072

&

Ammis friskvård
klassisk massage 0704-320545

här på Andrum!

Erbjudande denna dag: Boka en valfri behandling och få 10% rabatt

Kursstart:  Hösten - 07  v.37  
Anmäl dig redan nu. 

tel: 0704-320 473

Helena Urdal
0704-32 04 73

Moniqa Torstensson
0733-46 17 42

www.andrum.in

Torsdag 23 augusti

En misshandel sker i Nödinge.

Fredag 24 augusti

Inbrott i Vägverkets projektlo-
kal i Nol. En dataskärm tillgrips.

Kvinnomisshandel i Bohus. 
Den misshandlade kvinnan 
ådrar sig skador i ansiktet.

Lördag 25 augusti

Det brinner i ett rivningshus på 
Alevägen i Nol. Huset är över-
tänt när räddningstjänsten 
anländer till platsen, strax före 
klockan elva på kvällen. Ingen 
spridningsrisk föreligger.

Söndag 26 augusti

Inbrott i en container på en 
byggarbetsplats i Älvängen. 
Tjuvarna tillgriper maskiner 
och verktyg.

Måndag 27 augusti

Skadegörelse i Älvängen. Aro-
seniusskolan får fem rutor 
krossade.

Antalet anmälda brott 
under perioden: 24/8 – 30/8: 48. 
Av dessa är fyra bilinbrott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Vid 23-tiden på lördagen fick räddningstjänsten rycka ut och släcka en brand som upp-
stått i en ödelagd fastighet på Alevägen i Nol.

Foto: Christer Grändevik

Bli modeåterförsäljare
Vi erbjuder flera försäljnings-
koncept – sälj modekläder på 

fritiden/modepartyn.

www.friendtex.se
011-12 27 00

BUGGKURS
Nu kör vi igång med 
en nybörjarkurs!
Start: 9/9 kl 17.00
Plats: Alegården, Nygård
Kostnad: 300:- / 7 gånger. Ungdomar 
under 18 år: 200:- / 7 gånger
1,5 timme/gång

Anmälan sker i förväg via telefon:
0739-55 70 80 alt. 0520-66 20 33
Säkrast efter kl 19.00

Välkomna!
Therese & Henrik

Cafeteria

fi nns!

BUGGKURS

Brand i NolBrand i Nol


