
ALAFORS. Furustugan 
står åter öppen för all-
mänheten.

Efter sommarens 
brand är renoveringsar-
betet klart.

– Det har skett en 
slutbesiktning och nu 
återstår bara lite små-
justeringar, bland annat 
skall fönster målas och 
kantlister bytas ut, 
säger Anita Gustafsson 
på Ale Fritid.

Renoveringsarbetet av Fu-
rustugan i Alafors har pågått 
under hela hösten och vin-
tern. Allt har gått enligt pla-
nerna även om iordning-
ställandet av fastigheten har 
dragit ut på tiden.

– Det känns skönt att vi 
äntligen kan komma igång 
med vår verksamhet i Furu-
stugan. Den gemensamma 
träningen för våra medlem-
mar har legat nere under ett 
halvårs tid, säger Bertil Jo-
hansson i Ale 90 IK.

– Detta blir som en nystart 
för oss, förklarar Johansson.

Har sommarens brand 
inneburit några inkomst-
bortfall för föreningen?

– Ja, utan tvekan är det 
så. Furustugan är en populär 
festlokal och eftersom det inte 
har kunnat ske någon uthyr-
ningsverksamhet har det på-
verkat klubbens ekonomi på 
ett negativt sätt, säger Bertil 
Johansson.

Furustugan kommer att 
hålla öppet för allmänheten 
på samma tider som tidiga-
re, vilket innebär måndag, 
onsdag och lördag. Förutom 
möjlighet till omklädning, 
dusch och bastu håller serve-
ringen öppet i storstugan.

– På onsdag kommer vi i 
Ale 90 IK att genomföra en 
lättare träning där vi hälsar 
såväl gamla som nya löpare 
välkomna. Vi träffas vid Fu-
rustugan klockan 18, säger 
Bertil Johansson.

Elljusspårets underlag, 
hur är det?

– Trots den senaste tidens 
myckna regnande är spåret 
i väldigt bra skick, avslutar 
Bertil Johansson.
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Fredag 21 december
Villainbrott
Villainbrott i Bohus. En föns-
terruta krossas och en kamera 
tillgrips.

Två villainbrott i Skepp-
landa. I båda fallen tar sig tju-
varna in altanvägen. Smycken 
tillgrips ur en av fastigheterna.

Måndag 24 december
Datorstöld
Inbrott i en träningslokal i 
Surte. Bland annat tillgrips 
datorer.

Onsdag 26 december
Penningförfalskning
En falsk 50-kronorssedel upp-
täcks på Bohus vårdcentral.

Torsdag 27 december
Sopvals tillgripen
En sopvals tillgrips från en 
sopmaskin i Nödinge. Samti-
digt slangas 1 500 liter diesel 
ur tre farmatankar.

Söndag 30 december
Brand i Surte
En ödelagd villa på Göteborgs-
vägen i Surte brinner ner till 
grunden. Larmet kommer 
klockan 01.50. Stor spridnings-
risk föreligger, men räddnings-
tjänsten lyckas släcka elden 
utan att någon annan fastig-
het kommer till skada. Ärendet 
rubriceras som mordbrand och 
utreds av spaningsenheten i 
Kortedala.

Villainbrott i Surte. Målsä-
gande vaknar klockan halv tre 
på morgonen av att några per-
soner befinner sig inne i huset. 
Villaägaren ser två personer 
springa från platsen och för-
svinna i en mörk bil. Tjuvarna 
får med sig diverse gods.

Tidigt på morgonen grips 
en person som slangar bensin 
i Bohus. Gärningsmannen är i 
25-årsåldern och Alebo. Han 
gör sig även skyldig till grov 
olovlig körning.

Måndag 31 december
Olaga hot
Ett fall av olaga hot och över-
grepp i rättssak anmäls i 
Bohus. När polisen kommer 
fram är den misstänkta gär-
ningsmannen försvunnen.

Tisdag 1 januari
Misshandel i Nol
Bråk uppstår på öppen gata i 
Nol. Två personer misshandlas 
med lindriga skador som följd. 
Gärningsmännen är sedan tidi-
gare kända av polisen.

Onsdag 2 januari
Brand i truppuppgång
En person upptäcker en brand 
i en trappuppgång i Nol. Någon 
har tänt eld på en dekorations-
krans till en dörr. Räddnings-
tjänsten rycker ut.

Tisdag 8 januari
Raket på skola
Två händelser rapporteras 
från Bohusskolan. En elev är 
skyldig till allmänfarlig vårds-
löshet då han avfyrar en raket 
inomhus. Klockan 11.50 grips 
en elev för brott mot kniv-
lagen. I båda fallen handlar 
det om minderåriga personer 
varför ärendena är överläm-
nade till sociala myndigheter.
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Renoveringen klar – Furustugan öppen

Furustugan har renoverats efter sommarens brand och håller 
nu åter öppet för allmänheten, måndag, onsdag och lördag.

Välkomna 
till Bandyhu-
set hälsar fr v: 
Martin Storm, 
Tomas Johans-
son, Andre-
as Holmgren, 
Tyrone Hans-
son, Thomas 
Berggren och 
Tomas Olesen.

Skridskobuss till Bandyhuset
BOHUS. En favorit i 
repris.

Från och med 23 
januari rullar en gratis 
skridskobuss genom 
Ale varje onsdag sex 
veckor framåt.

Samarbetet mellan 
Ale-Surte Bandyklubb, 
Vakna och Göteborgs 
Spårvägar fortsätter 
för tredje året i rad.

– Vissa saker är helt enkelt för 
bra för att förändras. Vi kör 
som tidigare år fast vi utökar 
med ytterligare en vecka. Dess-
utom är vi extra vaksamma för 
att Bandyhuset kan medfö-
ra att skridskobussen blir full 

tidigt på resan genom Ale, 
säger Vaknas projektledare, 
Thomas Berggren och pekar 
på Tomas Johansson från Gö-
teborgs Spårvägar.

– Ja, vi kommer att ha god 
beredskap i fall att vi behöver 
stärka upp med en buss till. 
Alla ska kunna få plats. Vi har 
gott om både bussar och förare, 
säger han med ett leende.

För tredje året i rad startar en 
buss från Alvhem i norr på ons-
dagseftermiddagen och hämtar 
sedan upp Aleungdomar längs 
vägen till Bohus. Resan är 
gratis för alla. Ombord finns 
en vuxen bussvärd.

Den 27 februari gör bussen 
sin sista resa, men då vankas det 

skridskodisco i Bandyhuset.
– Det ska bli något extra. 

När vi nu kan köra inomhus 
finns det bättre förutsättning-
ar än någonsin, säger Thomas 
Berggren förväntansfullt.

I Bandyhuset tar Ale-Surte 
emot och lånar ut skridskor till 
de som saknar.

Efter två timmars skridsko-
åkning kan det kurra i magen.

– Vi har kiosken öppen, lovar 
Ale-Surtes Martin Storm.

Skridskobussen har varit 
mycket uppskattad tidigare år 
och möjligheten att åka skrid-
skor inomhus lär inte göra in-
tresset svalare.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ


