
2008  |   vecka 15  |   nummer 14  |   alekuriren  |  13  

Tänk på dig själv.
Det gör vi.

www.stihl.se

FS 450/480 fr. 7.590:-
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på Henri Lloyd

kläder och skor

ÖPPETTIDER:
Fredag: 9-18 

Lördag: 10-14
Söndag: 10-14
www.kodemaskin.se

ÖPPET HUS
11-12-13 APRIL!

Plogblad
på köpet 
på våra redan låga 

kampanjpriser 
vid köp av 4-hjuling!

Terränghjulingsutbildarnasvarar på frågorLeverantörer finns på plats under lördagen och söndagen

Provkörning av fyrhjulingar i sin rätta miljö!

Poängpromenad
med fina priser

1:a Stihl motorsåg MS180C (värde 2.490:-)
2:a Philips Sonicare Eltandborste (värde 995:-)

3:e Bosch skruvdragare (värde 399:-)

Alla erbjudanden gäller endast under öppet hus dagarna.
Oömma kläder rekomenderas.

Duells visar och
demonstrerar 

tillbehör till ATV

Kärcher K5.85M+

SPECIALPRIS

2.690:-

Fogelsta
visar släpkärror,

huvsläp, båtvagnar 
och trailers. 

Specialpris 
på utvalda vagnar

Högtrycks-

tvättar idag

till specialpris

Vi bjuder på kaffe
och korv

MITSUBISHI 
LUFTVÄRMEPUMP 
Vår nya tungviktare 
i luftvärmeklassen. 
Q HEAT SE är en av de 
kraftfullaste luftvärmepumpar-
na som utvecklats för den 
svenska marknaden – någonsin!
Fulladdad med japansk råstyrka
och intelligent teknik. 
För svenskt kallt vinterklimat.

Expert på plats under lördagen
som ger dig goda råd.

Lars Olsson 
pratar om 
fördelaktig 

finansiering.

LMT visar 
ATV-vagnar

Plogblad
på köpet 
på våra redan låga 
kampanjpriser 
vid köp av 4-hjuling!

VÄSTKUSTKYL

EXTRAPRIS 

18.900:- 
inkl standardmontering

GRÄSKLIPPAR-
R E A

på förra årets modeller. 
Stora pris-

sänkningar! 

Kampanjpris:

7.590:-
ERBJUDANDE!
Med våra röjsågar från FS 450–
FS 480 medföljer en waterbag och 
slyklinga. (värde 500:-, gäller 080301–080430)

Kläder
& skor

25%

2 såg-
kedjor 
150 kr

FS 450/480
Låga vibrationer, 2 års garanti på vinkel-
växeln och alltid tankad och klar.
Miljöbensinför maskinen och en ryggsäck 
att spänna på selen med inbygggd vätske-
behållare och ett långt sugrör.

MOTORSÅGSBENSIN  99:-

MTD visar
GRÄS-

KLIPPARE

Fredag 4 april

Narkotikabrott
En person grips för narkotika-
brott i Nödinge klockan 10.50. 
Det är en person i 18-årsål-
dern som gör sig skyldig till 
eget bruk.

Strax före 21 anträffas en 
narkotikapåverkad kvinna i 
Surte.

Anmälan om mobbing och 
misshandel av en elev på en 
skola i Ale inkommer till poli-
sen.

Lördag 5 april

Garageinbrott
Garageinbrott i Alafors. Tju-
varna stjäl bland annat däck, 
en motorsåg och en girsåg.

Söndag 6 april

Villainbrott
Villainbrott i Surte. Fyra rutor 
till fastigheten krossas, men 
inget gods tillgrips.

En 16-årig grabb visar tyd-
liga tecken på narkotikapåver-
kan och grips av polis.

Garageinbrott i Surte. 
Diverse gods tillgrips.

Inbrott i en fritidsfastighet 
i Hålanda.

Måndag 7 april

Mopedstöld
Förrådsinbrott i Surte. En svart 
moped av märket Yamaha till-
grips.

Tisdag 8 april

Inbrott i cykelaffär
Inbrott i en cykelaffär i 
Älvängen. Butikens entrédörr 
forceras och två gärningsmän 
ses lämna affären. En bil stop-
pas i Gråbo och en person avvi-
ker från platsen. Hundpatrull 
tillkallas och efter en stunds 
spaning kan en misstänkt gär-
ningsman gripas.

Antalet anmälda brott under 
perioden 4/4 – 9/4: 42. Av dessa 
är ett bilinbrott och ett biltill-
grepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan: Ortsmöte i 

Kilanda skola
KILANDA. Ortsutveck-
lingsmötet i Starrkärr 
flyttade till Kilanda 
skola.

Ett uppskattat initia-
tiv.

– Vi blir nog kvar här 
till hösten också, kon-
staterade Catharina 
Eliasson (s), ordförande 
för mötet.
Ortsutvecklingsmötet i Starr-
kärr har pendlat mellan olika 
möteslokaler, då upptag-
ningsområdet även omfattar 
Ryd och Kilanda. För första 
gången testades Kilanda skola 
som mötesplats.

–Det gillades av många. En 
mysig och bra lokal, sa Catha-
rina Eliasson.

Måns Werner, stadsarki-
tekt, och Frida Rydeling från 
Medborgarkontoret i Ale, var 
särskilt inbjudna gäster.

Måns redogjorde för den 
planerade byggnationen i 
kommunen och föreslog att 
en särskild ortsstudie över 
Kilanda borde genomföras. 
Åhörarna ville gärna veta mer 
om vilka möjligheter det finns 
till bostadsbyggnation i områ-
det. Får mötesdeltagarna som 
de vill återkommer stadsarki-
tekten till hösten.

Frida presenterade Ale 
kommuns satsning på ett med-
borgarkontor. Här ska alebor-
na lättare få svar på sina frågor 
och hitta rätt blankett. Frida 
ville gärna ha tips om vilken 
service som önskas i övrigt. 
Det skulle kunna handla om 
energi- och konsumentråd-
givning, enklare bygglov och 
så vidare.

Ortsborna deklarerade som 
vanligt sin oro över den höga 
farten på Alingsåsvägen och 
Starrkärrsvägen. Vidare öns-
kade de gärna att 30-skylt-
ningen vid Starrkärrsskolan 
gjordes tydligare, gärna målad 
på vägbanan.

– Det är dock svårt efter-
som inriktningen har för-
ändrats. Det är inte längre 
en skola, utan en förskola för 
mindre barn som inte spring-
er ute själva, menade Cathari-
na Eliasson.

Det framkom också att det 
finns planer på en gångväg 
från Petters Hage och upp 
till skolan.

Västtrafik och kollektiv-
trafiken är också en ständigt 
återkommande fråga på orts-
mötet i Starrkärr. Denna gång 
gällde det kritik mot att det 
bara finns en busshållplats vid 
Starrkärrs kyrka.

– På ena sidan finns det ing-
enting, utan du kliver rakt ner 
i diket. Det har utlovats åtgär-
der, men inget har hänt, berät-
tade Catharina Eliasson.

Sune Rydén, andre vice 
ordförande för mötet, rap-
porterade att Vägverket lovat 
asfaltera sträckan mellan Älm-
hult och Sannum.

Ett 30-tal personer närva-
rade.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Catharina Eliasson (s)Catharina Eliasson (s) 
nöjd med ortsmötet.nöjd med ortsmötet.

Hålandaborna värnar badplatsen
HÅLANDA. Badplat-
sen vid Hålsjön har för-
fallit.

Ortsborna kräver 
färg och några plank 
till omklädningsrum-
men.

Nu riskerar de att 
förlora alltihop.

Badplatsen vid Hålsjön blev 
den största frågan när Hålan-
das ortsutvecklingsmöte hölls 
i bygdegården i tisdagskväll.

– Det är lite nedgång-
et och vi skulle behöva rusta 
upp bland annat omkläd-
ningsrummen med lite färg 
och nya plank. Det ska tydli-
gen finnas 400 000 kronor av-
satta för badplatserna och då 

hoppades vi kunna få ta del 
av dem. Istället har vi nåtts 
av beskedet att omklädnings-
hytterna kanske ska tas bort. 
Det finns nämligen inga på 
övriga kommunala badplat-
ser. Standarden ska vara den-
samma. Just detta väckte väl-
digt starka känslor, sa mö-
tesordföranden, Christer
Damm (s).

– Jag kan tänka mig att 
måla själv, men jag tycker nog 
att kommunen borde betala 
färgen.

Vidare redogjorde Jan-
Åke Persson för resultatet 
av arbetet med timglashåll-
platsen. Trafikdelarna är nu 
borta och säkerheten känns 
klart förbättrad.

En information gavs också 
beträffande uppsättandet av 
informationsskyltar vid infar-
terna till Ale. En har placerats 
vid Nygårdsvägen i väster, en 
vid Granvattnet i öster. Däre-
mot finns det ingen från norr, 
vid Livered, eftersom mark-
ägaren (baron Silversköld)
motsatt sig detta.

– Det är väldigt tråkigt att 
inte det har gått att lösa, kon-
staterade Christer Damm.

Barnkullen, det nya försko-
lan i Hålanda som drivs av ett 
föräldrakooperativ, berättade 
att 27 barn finns inskrivna och 
att organisationen nu funge-
rar väl.

Ortsutvecklingsmötet i 
Hålanda uppmärksammade 

också ortens drottning i han-
dikappidrott, Gunilla Wal-
lengren. Hon har skördat nya 
framgångar i rullstol och upp-
vaktades välförtjänt.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

– Upprörda röster på ortsutvecklingsmötet

Gunilla Wallengren gratule-
rades till de senaste fram-
gångarna.

Ring 020-78 11 79 eller gå 
in på cancerfonden.se

Alla
vinner!
I Cancerfondens Rikslotteri är alla
vinnare. Du kan vinna en miljon
kronor, drömresor eller mat. Vi
kan vinna kampen mot cancer. 


