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ALE
DJURKLINIK

- för både stora och små

20% rabatt
på kastration av 
han- & honkatt.

Öppet vard 8.00-16.30, Onsd 8.00-20.00
För tidsbokning ring 0303 - 33 59 70
Vi är återförsäljare av Hill’s och Specifi c foder

Gäller 15 mars-15 april

Torsdag 20 mars

Inbrott i församlings-
hem
Inbrott i Nödinge församlings-
hem klockan 23.30. Ett vittne 
ser ynglingar på platsen. Sam-
tidigt sker ett inbrott på vård-
centralen i Nödinge.

Fredag 21 mars

Misshandel
Relationsbetingad misshandel 
anmäls på morgonen i Skepp-
landa.

Söndag 23 mars

Brand i soprum
Klockan 03.55 går larmet 
om en brand i ett fristående 
soprum i Nödinge. Ingen sprid-
ningsrisk föreligger.

Brand i en rivningsfastighet 
på Göteborgsvägen i Surte (se 
separat notis).

Måndag 24 mars

Personrån
En 14-årig yngling blir bestu-
len på sin mobiltelefon av ett 
ungdomsgäng, 16-18 år gamla. 
Brottet sker utanför Pressby-
rån i Nol vid 18-tiden. 

Inbrott på Nolskolan. En ruta 
krossas och en dator stjäls.

En städfirma i Surte utsätts 
för ett inbrott.

Grannosämja i Hålanda för-
anleder en anmälan till polisen.

Tisdag 25 mars

Tillgrepp av telefoner
En lokal i Bohus service-
hus, som tillhandahålls av Ale 
kommun, får ovälkomna gäster. 
Sex mobiltelefoner stjäls.

Onsdag 26 mars

Klotter
Skadegörelse i form av en klot-
ter på en villa i Alafors.

Torsdag 27 mars

Brand i torpstuga
Nattlig brand i en obebodd 

torpstuga på Gamla Kilandavä-
gen i Nödinge. Räddningstjäns-
ten rycker ut och släcker elden.

Antalet anmälda brott under 
perioden 21/3 – 27/3: 50. Av 
dessa är sju biltillgrepp och 
fem bilinbrott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

SURTE. En brand utbröt 
i det före detta kom-
mundelskontoret i 
Surte på söndagskväl-
len.

Rivningsfastigheten 
var redan övertänd när 
räddningstjänsten kom 
till platsen.

Ingen människa ska 
ha kommit till skada i 
samband med branden.

Det slog ut lågor från trevå-
ningshuset och fastigheten var 
helt övertänd när den första 

enheten från Surte brandsta-
tion kom till platsen. Rök från 
branden drev ut över väg 45 
och orsakade en del problem 
för trafiken.

– Det är ännu okänt hur 
branden har uppstått. Ären-
det är rubricerat som mord-
brand och en teknisk under-
sökning kommer att ske på 
platsen, säger Tom Henric-
son på Alepolisen.

Ett flertal brandstationer 
arbetade med släckningsar-
betet, som blev omfattande.

JONAS ANDERSSON

Brand i rivnings-
fastighet i Surte

Beslut att fastställa järnvägsplan 
för Norge/Vänerbanan, 
Bohus–Nödinge, Ale kommun

Banverket har beslutat att fastställa järnvägsplanen för 
 Norge/Vänerbanan, delen Bohus–Nödinge i Ale kommun.

Beslutet fi nns tillgängligt hos Banverket, Stampgatan 34, 
 Göteborg under tiden 31 mars-22 april 2008.

Beslutet kan överklagas hos regeringen. Detta ska göras 
 skriftligt och vara Banverket tillhanda senast den 22 april 
2008.

Vänligen kontakta Banverket för vidare upplysningar och 
 anvisningar.

Kontakt
Banverket
781 85 Borlänge
Tel 0243-44 50 00

BA N AVÄG I  VÄ ST |  B O H U S  –  N Ö D I N G E

BanaVäg i Väst – ökar växtkraften, minskar avstånden

Väktarbolag sponsrar Festivalborg
ALE. Valborgsmässoaf-
ton är en riskhelg, då 
fylla och våld har varit 
stående inslag.

Arrangemanget Fes-
tivalborg är ett sätt att 
försöka motverka att 
ungdomar gör alkohol-
debut.

Säkerheten är en 
viktig aspekt i och runt 
Ale gymnasium under 
Valborg, därför är Inter-
nationell Säkerhets-
services generositet 
att stå med fem vakter 
utan kostnad för arrang-
emanget välkommet.

– Vi vill värna om ungdo-

marna och för oss är det 
bra att komma i kontakt 
med dem. Det är bra om vi 
har goda relationer till dem, 
säger väktare, Thomas 
Olesen.

Internationell Säkerhets-
service är ett privatägt lokalt 
väktarbolag som bevakar 
företag, anläggningar och 
villor i Ale kommun.

– Självklart ser vi detta 
som en marknadsföring av 
vår verksamhet, men som 
sagt grunden var att vi ville 
bidra med något positivt. 
Festivalborg för ungdomar 
är ett bra initiativ och sådant 
vill vi gärna stötta.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ


