
BOHUS. Mopedkörning 
inomhus och Bohus 
centrum som en allmän 
värmestuga uppskattas 
inte av ortsborna.

Problemet är inte 
nytt, utan är ett stän-
digt återkommande 
ärende på ortsmötena i 
Bohus.

– Det är det som gör 
oss så heligt förban-
nade. Ni gör ju inget åt 
det, röt en åhörare.

Flera av bohusborna höjde 
rösten på vårens ortsutveck-
lingsmöte. På sätt och vis har 
de fått nog. Störst irritation 
är det som vanligt runt Bohus 
centrum. Ungdomar fortsätter 
att skydda sig under taket i tid 
och otid, men numera tar de 
med sig mopeden in.

–Det har spårat ur fullstän-
digt. De kör omkring och slad-
dar inne i centrum. Där finns 
ingen fastighetsskötare, ingen 
väktare, inga fritidsledare, 
snart ingen alls, påtalade en 
arg ortsbo.

Klagomålen är sedan tidiga-
re framförda till fastighetsäga-
ren Balder, men utan åtgärd. 
Inte ens det som utlovats har 
korrigerats. Det kunde, brotts-
förebyggare Charlott Klug, 
intyga då hon tillsammans 
med överplanerare, André 
Berggren, redogjorde för den 
trygghetsvandring som ge-
nomfördes i Bohus i novem-
ber.

– Vi gick en runda för att 
skapa dokumentera eventuella 
faror i utemiljön. Vi hittade en 
del och det har vi fört vidare till 
ansvariga. Det kunde handla 
om dålig eller trasig belysning 
på en plats. Liknande trygg-
hetsvandringar kommer vi nu 
att genomföra i andra samhäl-
len och förhoppningen är att 
det ska leda till snabba åtgär-
der. Ibland blir det så, ibland 
inte, berättade Charlott Klug.

Ett av påpekandena var 
gamla stålstänger, som inte 
längre är i funktion, som 
sticker ut från parkeringen vid 
Bohus centrum till gångvä-
gen där de lätt kan leda till att 
någon ramlar.

– Det här är en omedelbar 
fara och det har vi påtalat för 
Balder som lovade att omgå-
ende åtgärda det. Tyvärr har vi 
sett att det inte har blivit gjort 
trots att det nu har gått snart ett 
halvår, konstaterade Klug och 
förstod ortsbornas protester.

Parkeringsbekymret på 
Klorvägen är ett annat dilem-
ma.

– Vi diskuterar att eventu-
ellt införa någon form av zoon-
parkering, men vi är inte klara 
med det än, sa vägföreningens 
Sören Oddeby som kunde ge 

svar på många frågor.
Det väcktes också en fråga 

om bandyhuset och turerna 
kring Ale Arena. Mötets ord-
förande, tillika ordförande i 
Ale-Surte BK, Rolf Engström, 
hade inga svårigheter att be-
skriva den processen.

Mötet inleddes med att Ale 
kommuns informationschef, 
Karin Dickens, gav en redo-
görelse om satsningen på ett 
Medborgarkontor i Nödinge.

– Vilken service vi ska ge 
er vill vi att ni hjälper oss att 
forma. Vi försöker ta reda 
på vilka frågor som ni skulle 
tycka vara önskvärda att lättare 
kunna komma i kontakt med. 
Är det bygglov, kanske dagis-
kö? Hör gärna av er till mig, 
manade Karin Dickens.

Tänk vad ett år går fort. Nu 
är det åter Kilanda Marknad 
med öppen gård  på Kristi 
himmelsfärdsdag den 1 maj. I 
år hoppas arrangörerna, LRF, 
Kyrkan, Byalaget, Ryds IF och 
Guntorps SMU scouter på ett 
bättre väder än förra året, då 
det var regn  hela dagen.

I år är det för 19:de gången 
som denna marknad arrang-
eras, någon marknad med 
”tingel  tangel”  är det ju inte. 
Det som bjuds ut är varor, som 
hantverkare och konstnärer 
här i bygden har tillverkat. 

Kilanda är en kulturbygd 
med inslag från hundratals 
år tillbaka, såsom kyrkan ur-
sprungligen från 1100- talet, 
Kvarnen troligen från 1600-
talet. Skolan, uppförd 1864 
och därtill Säteriet, i dag ett 
modernt lantbruk med mjölk-
produktion. Allt detta möter 
dig som besöker marknaden, 
dessutom i en natur, som 
är en av de vackraste i vår 
kommun.

Dagen börjar som van-
ligt med gudstjänst i kyrkan, 
vilken även kan beses i en 
guidad visning och där det 
även blir en Bachkonsert.

Som vanligt finns hant-
verkarna och konstnärerna i 
skolan och vid kvarnen. På sä-
teriet får du som vanligt bese 
ladugården med alla mjölk-
korna, uppe från balkongen 
en vacker syn, samt fascine-
ras av robotmjölkningen.

Utomkring på gården blir 
det visning av köttdjur, får, ka-
niner med mera liksom pon-
nyridning samt övriga arrang-
emang. Du kan även delta i en 
tipspromenad, samt lyssna till 
musik av flera grupper. För-
utom allt detta blir det serve-
ring av varm korv, kaffe, glass 
samt våfflor och tunnbröd 

bakat över öppen eld.
Nog kan allt detta locka till 

ett besök, en vårdag  när vit-
sippor och all grönska slagit 
ut, särskilt för alla er i våra 
olika samhällen, som kanske 
sällan eller aldrig lämnar 45:
ans buller och avgaser. 

Marknadskommittén
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NU I NY REGI
Såväl gamla som nya kunder 

hälsas hjärtligt välkomna

Fredag 11 april

Skottlossning
En av polisen sedan tidigare 
känd person gör sig skyldig 
till grovt olaga vapeninnehav 
och framkallande av fara för 
annan. Mannen avlossar ett 
skott i en lägenhet i Nödinge. 
Kulan går ut genom föns-
terrutan. Gärningsmannen, 
som har en pistol i byxfickan, 
grips av polis.

Lördag 12 april

Narkotikabrott
Två personer anträffas i 
Skepplanda, misstänkta för 
narkotikabrott, eget bruk. De 
misstänkta tas med för prov-
tagning.

Söndag 13 april

Brand i Alafors
En mindre obebodd fastighet 
i Alafors totalförstörs i en 
brand. En förundersökning 
har inletts i ärendet.

En man i Nödinge gör sig 
skyldig till misshandel och 
grov kvinnofridskränkning. 
Mannen anhålls och släpps 
efter två dygn.

Måndag 14 april

Skadegörelse
En skola i Nödinge och en 
skola i Älvängen utsätts för 
skadegörelse i form av glas-
krossning.

Tisdag 15 april

Villainbrott
Försök till villainbrott i Surte. 
Villaägaren hör oljud när 
inkräktaren krossar ett käl-
larfönster. När målsägande 
knackar på fönsterrutan blir 
gärningsmannen skrämd och 
flyr från platsen.

Onsdag 16 april

Arbetsplatsolycka
Arbetsolycka sker i samband 
med vägbygget på E45 i Nol. 
En man i 60-årsåldern avförs 
i ambulans till Kungälvs sjuk-
hus. Skadorna är för närva-
rande okända.

En 17-årig kille grips av 
polis i Nödinge, misstänkt för 
narkotikabrott.

En kvinnlig villaägare får 
besök av en okänd man som 
vill låna toaletten. Mannen 
frågar därefter om han kan 
få ett glas vatten, innan han 
lämnar huset. När kvinnans 
make kommer hem upp-
täcker de att kontanter till-
gripits. Polisen varnar all-
mänheten för att släppa in 
främmande människor i sina 
bostäder.

Försök till villainbrott i 
Surte. Larmet går och inkräk-
taren skräms troligtvis på 
flykten.

Antalet anmälda brott 
under perioden 11/4 – 17/4: 71. 
Av dessa är elva bilinbrott 
och ett biltillgrepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Kilanda Marknad närmar sig för 19:e gången

Kaninhoppning är en populär och ofta återkommande aktivi-
tet på Kilanda Marknad.

Bohusborna har tröttnat
– Flera kräver att kommunen ska "tvångsförvalta" Bohus centrum

Karin Dickens informations-
chef i Ale åker runt och be-
rättar om Ales nya medbor-
garkontor.

Ortsborna i Bohus är trötta på hur Bohus centrum sköts. Mopedåkning och centrumet som 
en allmän värmestuga accepterar de inte. Dessa stålstänger från parkeringen hänger på sina 
ställen helt över gångbanan och utgör då en fara för främst äldre och handikappade.

I BOHUS
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