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Martin Jonasson, 
Hålanda
–Det var när jag åkte på 
semesterresa till Finland.

Gunvor Fransson, 
Nol
– Det roligaste var när 
jag var i Danmark och 
badade med mitt barn-
barnsbarn Ebba.

Angelika Andersson, 
Nol
– När jag, min familj 
och några vi känner, var 
i Jönköping, för då åkte 
vi till ett badhus med 
höga hopptorn. Jag hop-
pade från femman för 
första gången och det var 
så roligt, så jag gjorde 
nästan inget annat på 
hela dagen.

Ann Mari Lehto, 
Nödinge
– Det var när jag och 
familjen var vid Abbor-
resjön och campade. 
Det var jättetrevligt, vi 
badade och fiskade. 

Bengt Larsson, 
Älvängen 
– Det bästa var en resa 
till Skagen med min 
dotter och familj.

5 5 
svarsvar
Vilket blir ditt bästa Vilket blir ditt bästa 

sommarminne?sommarminne?

Sense & Care Softening Deo, parfymerad, 50 ml, 34:–, Rich Care Bodylotion, 
parfymerad, 200 ml, 62:–, Soft Shower Cream, parfymerad, 200 ml, 35:50,
Rich Care Hand Cream, parfymerad, 100 ml, 46:50

15% rabatt 
när du köper två av 
dessa produkter.

BLI AV MED BESVÄREN!

Vitamax Kvinna, 100 tabletter, 90:–, Kosttillskott.
B-Active, 20 brustabletter, 49:–, Kosttillskott. 

Lactal Gel Återställer den natur liga balansen 
i under livet, 10×5 ml, 135:–

Ac3 Comfort Gel Behandlar 
och förebygger ändtarmsbesvär, 
45 ml, 199:–
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MOTVERKAR 

DÅLIG 

ANDE DRÄKT!

L300 Face Cream, oparfymerad, 60 ml, 77:–
Eye Cream, oparfymerad, 15 ml, 63:–
Night Cream, oparfymerad, 50 ml, 83:–

Pikasol Forte 
Naturläkemedel med 

Omega-3 fettsyror, 
120 kapslar, 239:–

SB12 
Munskölj, 
250 ml, 
139:–Nyhet!

SB12 Mild
Munskölj, 

250 ml, 
139:–

INNEHÅLLER 

OMEGA-3!

Samtliga priser visas före rabatt.

Telefon 0771-450 450  www.apoteket.se

POLIS
RONDENRONDEN
Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:
Fredag 3 oktober
Villainbrott

Villainbrott i Nödinge. Tjuvarna 
monterar bort ett fönster och 
tar sig in i fastigheten. Diverse 
gods tillgrips. Vissa spår har 
säkrats på platsen. 

Villainbrott i Skepplanda. Gär-
ningsmännen bryter upp ett 
fönster och genomsöker huset. 
Det är ännu okänt vad som till-
gripits.

Lördag 4 oktober
Dråpförsök

I samband med ett lägenhets-
bråk i Nödinge sker ett dråp-
försök. En polispatrull kallas 
till platsen. En skäligen miss-
tänkt gärningsman grips och 
anhålls.

Söndag 5 oktober
Knivman

Försök till misshandel i 
Nödinge vid tolv-tiden på 
dagen. En av polisen känd gär-
ningsman gör ett utfall med 
en kniv mot målsägande, som 
dock klarar sig undan skador.

Inbrott på Bana Väg i Västs 
projektkontor i Nol. En dator 
tillgrips.

Onsdag 8 oktober
Villabrand

Villabrand i Ryd. Räddnings-
tjänsten rycker ut för att 
släcka elden. Delar av över-
våningen samt taket förstörs 
plus att undervåningen vat-
tenskadas.

Inbrott i ett fritidshus i 
Älvängen.

En snattare ertappas på Netto 
i Bohus. Gärningsmannen är 
känd av polisen.

Torsdag 9 oktober
Narkotikabrott

En personbil stoppas i Surte 
klockan tre på eftermiddagen. 
Föraren är misstänkt för dro-
grattfylleri, grov olovlig kör-
ning och innehav av narkotika. 
Mannen, som är i 45-årsåldern, 
är sedan tidigare känd av ord-
ningsmakten.

Villainbrott i Nol. Altandörren 
till huset bryts upp och fastig-
hetsägarna upptäcker inbrot-
tet vid 23-tiden på kvällen.

Antalet anmälningar under 
perioden 3/10 – 10/10: 69. Av 
dessa är åtta bilinbrott och ett 
biltillgrepp. Åtta fall av skade-
görelser har skett under den 
gångna veckan. Glaskrossning 
har ägt rum på en förskola i 
Nol samt på Aroseniusskolan, 
Alboskolan och Garnvindesko-
lan. Mor Annas förskola och 
kommunhuset i Alafors rappor-
terar om klotter.

 

Nackspärr, Ischias
Ryggskott, Tennisarm

Företagsmassage (F-skatt finnes)

Elektroterapi, Massage
Akupunktur

Tel. 031-98 11 99
070-777 36 68

Alkalievägen 5c, Bohus

Ring och boka Din tid!
Terapeut Arto. Välkommen!

Ps.

Ge bort ett 

presentkort!

1 tim. behandling 300:-


