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ÄLVÄNGEN. Nolambu-
lansen har tagit ett 
helt nytt fordon i trafik.

Den nya bilen skiljer 
sig något i utseende 
och form jämfört med 
föregångaren.

– Det som jag tror att 
aleborna kommer lägga 

märke till i första 
hand är färgen. 

Tidigare hade 
vi rödgula 
reflexer, 
nu är det 
gulgröna 
reflexer 

som gäller, 
säger Stefan 

Andersson en av 
Nolambulansens tre 

delägare.

När Nolambulansen åker ut 
på larm gör man det med ett 
helt nytt fordon. En Volvo 
V70 diesel har ersatt den 
Volvo S80 som synts på vä-

garna de senaste åren.
– Vi byter bil vart fjärde år 

eller efter 40 000 mil, säger 
Stefan Andersson.

En ny ambulans innebär 
en miljoninvestering. Utöver 
själva fordonet ska det till 
mycket teknisk avancerad ut-
rustning inne i bilen.

– Att vi valde en diesel är 
ett led i vårt miljötänk. Det 
är också ekonomiskt mer för-
delaktigt, säger Stefan An-
dersson.

Vad är anledningen till 
färgbytet på bilens reflex-
er?

– Ambulanssjukvården i 
Sverige har valt att ha en egen 
färg för att inte blandas ihop 
med andra verksamheter. Då 
föll valet på den gröna färgen. 
Förändringen sker successivt 
i landet, säger Stefan Anders-
son.

Hur påverkas ert arbete 
av den pågående väg- och 
järnvägsutbyggnaden?

– Det fungerar jättebra, vi 

har en bra samverkan med 
Bana Väg i Väst. Det enda 
som jag har reagerat på rent 
trafikmässigt är alla de vän-
stersvängar som sker med 
tunga arbetsfordon. Där 
anser jag olycksrisken vara 
uppenbar, avslutar Stefan An-
dersson.

KÖR NISSAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Så här ser den ut, den nya ambulansen som rullar i Ale och 
den södra delen av Lilla Edets kommun. Bilen är en Volvo 
V70 diesel med den nya färgsättning som landets ambu-
lanssjukvård har antagit. 

Ny ambulans rullar i AlePOLIS
RONDENRONDEN

Lördag 30 augusti

Strypgrepp på kvinna
Anmälan inkommer om en 
misshandel i Nol. Gärningsman-
nen ska ha tagit strypgrepp på 
målsägande, som är en kvinna.

Söndag 31 augusti

Misshandel i Nödinge
En man i Nödinge utsätts för 
misshandel. Händelsen utspe-
lar sig strax före klockan fem 
på morgonen.

Tisdag 2 september

Personrån
En man på Fågeldammsvägen 
i Surte blir rånad på allt han 
äger och har. Målsägande, som 
också utsätts för misshandel 
med tandskador som följd, 
har endast kalsonger på sig 
när polis anländer till platsen. 
Tre gärningsmän försvinner i 
en bil. 

En arbetsplatsolycka inträffar 
på en industri i Älvängen. En 
kvinna ådrar sig skador i armen 
och körs till Kungälvs sjukhus i 
ambulans.

Två personer stjäl kläder från 
en butik på Ale Torg. Det finns 
signalement på gärningsmän-
nen och ett registreringsnum-
mer på det flyktfordon som 
användes.

En polispatrull beordras till 
Ale gymnasium där en miss-
tänkt gärningsman sparkat en 
person i magen. Ärendet utreds 
av Angeredspolisen.

Onsdag 3 september

Hemfridsbrott
En man i 50-årsåldern gör 
sig skyldig till hemfridsbrott 
i Surte. Trots upprepade till-
sägelser vägrar mannen att 
lämna målsägandes bostad.

Torsdag 4 september

Stöld av mobiltelefon
Stöld ur en lägenhet rapporte-
ras från Surte. En mobiltelefon 
tillgrips.

Antalet anmälda brott under 
perioden 29/8 – 5/9: 46. Av 
dessa är elva bilinbrott, sju ska-
degörelse och två biltillgrepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Mot Alzheimers 
sjukdom finns bara 

ett botemedel:
Forskning.

Stöd hjärnforskningen!

Hjärnfondens Postgiro 90 1125-5.

Bankgiro 901-1255.

Stefan Andersson.

v Utgångspris 650 000:-

v Boyta 48 kvm

v Tomt 2 087 kvm Sluttning

v Byggt 1981
v Adress: Rösåsen 140

Smultronstället för dig som söker ett mysigt hus

med högt fritt lantligt läge med lugnet och

naturen in på knuten. Nära sjöar, bär och

svampskog. Underbar utsikt över Hundsjön !

Vägbeskrivning:Från Göteborg kör E45 norr mot

Älvängen/Skepplanda. Från E45. Tag av mot

Skepplanda och följ Skepplandavägen/Kvarna-

bovägen ca 15km från Skepplanda.

Tel: 0303-74 62 50 Webbnr: 5410-1712

SKEPPLANDA-RÖSÅSEN

Älvängen 0303-74 62 50  www.fastighetsbyran.se

v Utgångspris 1 595 000:-

v 4 rok, varav 3 sovrum

v Boyta 92 kvm

v Tomt 345 kvm Sluttning

v Byggt 1996
v Adress: Hövägen 68

v Visas tor 11/9 17.30-18.30

Trevligt välplanerat 1-plans parhus med bra

hörnytterläge. Kök med burspråk. Härlig altan

med sol i sydväst.

Mycket populärt barnvänligt område i Älvängen

med gångavstånd till dagis, skolor och kommu-

nikationer. Närhet till naturen. Tel: 0303-74 62 50

Webbnr: 5410-1327

ÄLVÄNGEN


