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LÄS MER PÅ WWW.BILIA.SE

CAMP BILIA I KUNGÄLV!
OSLAGBARA TÄLTPRISER PÅ SÅ GOTT SOM NYA VOLVOBILAR MED NYBILSGARANTI

1880 mil, Gecko Grön, Elstolar, Elbarnlås, Aktiva bi-xenonljus, Alu 17 tum, Alu paneler, Aux ingång, 
Backvarnare, Dimljus, Dstc, Dynaudio, Ecc, Farthåll, Färddator, Läderratt m knappar, Premium 
Sound 6-cd, Rti, Telefon

Volvo S40N 1,8F Flexifuel Summum -08

CAMP-PRIS: 199 000:- CAMP-PRIS: 224 000:-

60 mil, Ice vit, Alu fälg 17” spart, Blis, Elstolar, Insynsskydd, Kompass, Laminerade sidorutor, Pass. 
Bag med avst, Premium Sound 6-cd, Rti, Dimljus, Elinfällbara sidospeglar, Parkhjälp bak, Parkvär-
mare, Hellackerad i bilens färg

Volvo C30 2,0D Summum -08

SE ALLA VÅRA OSLAGBARA TÄLTBILAR PÅ

WWW.BILIA.SE/CAMP
Nu öppnar CAMP-BILIA i Kungälv. Här kan du välja mellan mängder av nästintill nya 
Volvobilar med nybilsgaranti* i vårt stora biltält. Välkommen in på www.bilia.se/camp 
för att se alla våra nybilsgarantibilar vi har i lager!

BILIA KUNGÄLV
Bultgatan 38
0303-208 100

ÖPPETTIDER:
Mån-Fre: 09-18
Lör: 11-15

NÖDINGE. Medias bild 
av islam är osann.

Det menar Ahma-
diyya Muslimska 
samfundet som över 
hela landet arrangerar 
utställningen ”Den 
sanna islam”.

– Den sanna bilden är 
kärlek, fred och lydnad, 
menar Agha Yahya 
Khan.

I Ale gymnasium pågår ut-
ställningen om den sanna 
islam fram till 7 december. 
Arrangör är Ahmadiyyarö-
relsen som är en missions-
inriktad, laglydig, opolitisk 
och fredsälskande muslimiskt 
samfund.

– Vi tjänar islam med fred-
liga medel. Vi motsätter oss 
kategoriskt våldsmetoder 
och håller oss till respekti-
ve lands lagar samt respekte-
rar dess styrelseskick, vare sig 
det består av muslimer eller 
icke-muslimer, berättar Agha 
Yahya Khan.

Det är främst alla miss-
uppfattningar som finns 
kring islam som har med-
fört att rörelsen nu utför en 
riksomfattande utställning. 
Jihad som felaktigt givits be-
tydelsen ”heligt krig” är en av 
dessa feltolkningar som man 
nu försöker motbevisa.

– Jihad handlar om att för-
söka förbättra sig själv och 
samhället genom fredliga 
medel. Den sanna islam till-

låter inte hat inför icke-mus-
limer och inte heller vålds-
handlingar för att sprida re-
ligionen, säger Agha Yahya 
Khan, som är imam i Nasir 
moskén i Göteborg som 
för övrigt är Sveriges första 
moské.

Han påpekar flera gånger 
att enligt Koranen finns det 
inget tvång i religionen. Ingen 
har rätt att tvinga någon att 
konvertera till islam eller 
tvärtom. Koranen ger också 
kvinnor samma ställning som 
mannen i samhället.

– Koranen är felaktigt 

översatt till flera språk, därför 
sprids ofta en osann bild av 
islam. Alla dessa olika tolk-
ningar av islam har påverkat 
medias bild av vår religion ne-
gativt.

Om en kvinna inte vill bära 
slöja, vad säger ni då?

– Det är hennes beslut. Vi 
kan inte tvinga henne, men vi 
tycker självklart att hon ska 
göra det, säger Agha Yahya 
Khan.

Felaktig bild av islam i media

Agha Yahya Khan är imam i Nasik moskén, Sveriges första, 
i Göteborg. Just nu pågår en utställning om ”den sanna 
islam” i Ale gymnasium.

STARTADE KF NÖFF

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Det började med en bilbrand 
i Alafors strax före klock-
an tre på lördagsmorgonen 
och ungefär en timme senare 
fick räddningstjänsten larm 
om en brand i ett soprum på 
Norra Klöverstigen i Nö-
dinge. Strax därefter brann 
det också i en container all-

deles i närheten.
Klockan 06.16 inkom upp-

gifter om brand i den numera 
ödelagda industrifastigheten 
vid Ale Torg, tidigare hem-
vist för Nödinge Godislager 
och Erlands Bil. Personal från 
räddningstjänsten i Ale och 
Kungälv bekämpade elden 

och hade den under kontroll 
vid åtta-tiden.

Samtidigt som räddnings-
tjänsten avslutade sin insats vid 
Ale Torg kom nästa larm, från 
Bräckans väg, där ett torp till-
hörande hembygdsförening-
en, hade satts i brand. Bygg-
naden var övertänd när brand-
männen anlände platsen.

Polisen sökte sedan i områ-
det med såväl helikopter som 
hundpatruller. Fem personer 
greps och togs med till förhör. 
Två män, båda hemmahöran-
de i Ale, satt på måndagsmor-
gonen fortfarande anhållna.

JONAS ANDERSSON

Flera bränder i Nödinge
– Två unga män sitter anhållna
NÖDINGE. Två män, 17 och 19 år gamla, har anhål-
lits av polisen misstänkta för att ha anlagt ett 
flertal bränder i Nödinge i helgen.

Ett torp tillhörande Nödinge Hembygdsförening 
totalförstördes och en rivningsfastighet vid Ale 
Torg eldhärjades.

– Det är mycket allvarligt, säger polisman Tom 
Henricson till lokaltidningen.

Ett flertal bränder inträffade i Nödinge på lördagsmorgonen, bland annat eldhärjades det Ett flertal bränder inträffade i Nödinge på lördagsmorgonen, bland annat eldhärjades det 
här torpet på Bräckans Väg.              Foto: Christer Grändevikhär torpet på Bräckans Väg.              Foto: Christer Grändevik


