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Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Torsdag 27 mars

Inbrott i Skepplanda
Vid 22.30-tiden sker ett 

inbrott i en affär i Skepplanda. 
En ruta krossas och en gär-
ningsman sticker in handen 
och tillgriper gods. Ett vittne 
gör ett efterföljande och vid 
Albotorgets busshållplats kan 
polisen gripa två gärningsmän 
i 18-årsåldern, båda hemma-
hörande i kommunen.

Fredag 28 mars

Bussbrand
En buss i linjetrafik fattar 

plötsligt eld i Hålanda. Såväl 
chauffören som passage-
rarna hinner ut från bussen, 
som senare blir helt övertänd. 
Branden ska ha startat i bus-
sens motorrum.

Lördag 29 mars

Narkotikabrott
En yngre man i Nödinge 

visar tydliga tecken på narko-
tikapåverkan och omhänder-
tas av polis.

Söndag 30 mars

Spritstöld
Inbrott i en sommarstuga 

vid Mollsjön. Alkhohol tillgrips.

Relationsbetingad misshan-
del i Nol. Anmälan och motan-
mälan inkommer till polisen.

Inbrott i ett källarförråd 
i Surte. Barnvagn, barncy-
kel och en matta blir tjuvar-
nas byte.

Onsdag 2 april

Bil stoppad
En bil stoppas på E45 i Nol 

klockan 01.30. En kvinnlig pas-
sagerare i 30-årsåldern visar 
tecken på narkotikapåverkan.

En elev på Ale gymnasium 
anmäler en misshandel.

Slagsmål mellan tonåringar 
på Södra Klöverstigen resul-
terar i en anmälan om miss-
handel.

Antalet anmälda brott 
under perioden 28/3 – 3/4: 55. 
Av dessa är fem biltillgrepp 
och två bilinbrott.

NÖDINGE. Flera bränder 
har inträffat i Nödinge 
den senaste tiden.

Tidigt i måndags 
morse brann det på 
tre olika ställen, bland 
annat i ett förråd och 
ett sophus på Södra 
Klöverstigen.

– Vi ser mycket all-
varligt på det här, säger 
polisman Tom Henric-
son.

Klockan 02.20 på måndags-
morgonen fick räddnings-
tjänsten larm om en brand i 

ett förrådshus på Södra Klö-
verstigen. Denna natt eld-
härjades också ett sophus på 
samma adress, med skador på 
sopkärl som följd. En tredje 
brand rapporterades från en 
förskola på Vitklövergatan där 
en utomhusmarkis fattat eld.

– Mordbrand gäller som 
rubricering i samtliga fall, 
säger Tom Henricson.

Vid femtiden på onsdags-
morgonen totalförstördes en 
torpstuga på Gamla Kilan-
davägen i en anlagd brand. 
Samma fastighet var utsatt för 
en liknande händelse veckan 

innan. Den här gången brann 
dock torpstugan ner till grun-
den.

– Vad det gäller bränderna i 
Nödinge har en förundersök-
ning inletts, där vi fortfaran-
de är inne i spaningsstadiet. Vi 
har dock goda förhoppningar 
om att kunna klara upp den se-
naste tidens anlagda bränder, 
säger Tom Henricson.

Flera anlagda bränder i Nödinge
– Förundersökning har inletts

Det har inträffat ett flertal bränder i Nödinge den senaste tiden. Bland annat eldhärjades ett 
soprum på Södra Klöverstigen i måndags.

Foto: Christer Grändevik
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NÖDINGE. Än så länge 
har det mesta handlat 
om planering.

Nu väntar handling.
Alemässan 2008 ska 

inte göra någon besvi-
ken och därför är att-
raktionerna många.

– Ett brett utbud har varit 
målet från början och med 
fyra mässor under ett tak får 
vi en unik möjlighet att tillgo-
dose alla besökare något av in-
tresse, säger Catharina Jent-
zell på Ale Mässkansli.

När det stod klart att plat-
sen för Alemässan skulle bli det 
nybyggda bandyhuset i Bohus 
öppnades många dörrar.

– Att kunna arrangera nä-
ringslivsmässa, bomässa, mo-
tormässa och föreningsmässa 
på ett och samma ställe är su-
veränt. Tillsammans bildar de 
olika delarna en stark helhet 
som kommer att locka män-
niskor från hela regionen, tror 
Catharina Jentzell.

Mässprogrammet har också 
kryddats med några extra pu-
blikfriare eller vad sägs om 
dansproffsenAnnica Sjöö och
Tobias Karlsson från Let's 
Dance i TV4? Inte blir det 
sämre av att den forne världs-
mästaren i Formel 1 har låtit 
ställa ut sin Ferrari på Alemäs-
san. Motormässan blir ett nytt 
inslag och här kommer utstäl-

larna även att kunna erbjuda 
provkörning.

Det finns mer som lockar.
– Den breda allmänheten 

kommer nog att visa stort in-
tresse för väg- och järnvägs-
utbyggnaden. BanaVäg i Väst 
har mässans största monter på 
100 kvm. Deras utställning 
blir väldigt spännande, lovar 
kansliets Therese Olaisson.

Föreningslivet medverkar 
också.

– De fyller en viktig funk-
tion för familjerna. Fören-
ingarna kommer att erbju-
da prova på aktiviteter och vi 
kommer även att ha en barn-
hörna med lite av varje, säger 
Catharina Jentzell.

Hjärtat i mässhallen blir 
ändå utställarna. Den största 
delen utgörs av näringslivet.

– Jag hoppas alla tänker till 
lite extra. Alemässan är en stor 
möjlighet att nå nya kunder. 
Egentligen är det inte på själva 
mässan de ska göra affärer 
utan, det gäller att locka kun-
derna till butiken. Så mitt tips 
är att ge besökarna ett tids-
begränsat erbjudande då de 
gästar butiken efter mässan, 
föreslår Catharina Jentzell.

Full fart väntar på 
Alemässan

ALE. Befolkningen i Ale 
kommun ska växa med 
2% årligen.

För att klara det 
krävs en kraftig bygg-
nation av bostäder, 
men också av skolor.

Barn- och ung-
domsnämnden anser 
sig behöva cirka 200 
miljoner kronor för att 
möta upp den plane-
rade inflyttningen.

Barn- och ungdomsförvalt-
ningen har haft i uppdrag 
att utreda behovet av försko-
lor och skolor i kommunen. 
Bakgrunden är den förvänta-
de expansionen som kommer 
att ske till minst 2020.

– Och redan om ett par 
år har vi nya stora barnkul-
lar som måste beredas plats. 
Vi ser att elevtalen nu vänder 
uppåt. I år börjar 360 barn 
i förskolan. Fram till 2011 
räknar vi med att behöva 100 
Mkr till nya förskolor och 
förskolor, säger Barn- och 
ungdomsnämndens ordfö-
rande, Eje Engstrand (s).

Det är främst i Nödinge 
och Älvängen som behovet 
är som störst.

–Det är dessa orter som 
kommunen har bestämt ska 
växa mest. Vi ser redan att 

det fyller på, så här måste 
vi agera snabbt. I Älväng-
en bygger vi ut Båtsmans 
förskola till 2009. På så vis 
hoppas vi klara barnomsor-
gen, men i Älvängen har vi 
ytterligare ett problem och 
det är lågstadiet, säger Eje 
och fortsätter:

– Vi har tillsatt en grupp 
som utreder olika alternativ. 
Nuvarande lågstadie består 
av gamla och moderna fast-
igheter. Vi behöver kanske 
bygga helt nytt. Alternativet 
är att komplettera med yt-
terligare ett lågstadie någon-
stans i Älvängen. Detta styrs 
naturligtvis av var bostäder-
na kommer att byggas.

I Nödinge invigs i dagar-
na en ny förskola på Klock-
arevägen, men skolkapacite-
ten är begränsad.

– Skolan i Nödinge är in-
trängd. Det är svårt att ex-
pandera i befintligt läge. 
Kyrkbyskolan behöver vi 
kanske använda till de mindre 
barnen och därmed krävs en 
ny högstadieskola. Var denna 
bäst ska ligga utreder vi också 
just nu, berättar Eje.

I de 200 miljoner kronor 
som nämnden begär inklu-
deras 10 miljoner kronor för 
att rusta upp ridanläggning-
en på Jennylund och 40 mil-

joner kronor för totalreno-
vering av simhallen i Skepp-
landa.

– Det är behov vi ser 
idag, men jag kan inte svara 
för att kommunledning-
en anser att dessa satsning-
ar ska genomföras. Med 
tanke på att Älvängen och 
Nödinge utmålas som cen-
tralorter bör kanske simhal-
len ligga någon annanstans. 
Likaså är det med ridanlägg-
ningen. Det är inte självklart 
att dessa investeringar prio-
riteras, men från nämndens 
sida ser vi att de är nödvän-
diga om verksamheterna ska 
fortsätta, säger Eje.

Det är mycket pengar. 
Klarar Ale kommun det 
här?

– Det kostar alltid att växa. 
Investeringar i infrastruktu-
ren kommer att gå i första 
hand fram till 2012 då allt 
ska vara klart med vägen. 
Men det betyder samtidigt 
inte att satsningar i basverk-
samhet som skola, vård och 
omsorg kan uteslutas. Kan vi 
inte erbjuda skolor och för-
skolor lär det inte bli någon 
expansion, menar Eje.
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Ales expansion kostar

Barn- och ungdomsnämnden behöver 
200 miljoner kronor

Publikattraktion. Världens snabbaste Ferrari, Michael Schu-
machers vinnarbil från 2005, visas upp på Alemässan.
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