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Vet du att Sverige är världsledande på återvin-
ning och vi ska bli ännu bättre. Nu ska alla 
mjuka plastförpackningar återvinnas. Tänk 
på att ett kilo återvunna plastförpackningar 
minskar koldioxidutsläppen med två kilo! Så 
släng dem inte i soporna utan återvinn för 

miljöns och våra barns skull.

Nu ska alla mjuka plastförpackningar återvinnas

”Återvinn dina 
plastförpackningar. 

Det gör jag – för barnen och framtiden!”
Stefan Holm
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 Bördia!

Har du mycket åsikter? Hjälp oss att 

utveckla ett helt nytt elhandelsföretag!

Vi har bestämt oss för att vårt nya elhandelsföretag

ska ha Sveriges mest nöjda elkunder. Men vi behöver 

hjälp. Därför hoppas vi att du vill ägna några minuter 

åt att gå in på www.dinel.se och berätta hur du tycker 

att vi ska vara.  

Tack på förhand!

Extra kommunfullmäktige

Beslut om skattehöjning är fattat
ALAFORS. Torsdagens 
extra fullmäktigesam-
manträde tog beslut i 
den bordlagda frågan 
om en skattehöjning 
med 30 öre.

En timmes debatt 
föranledde beslutet, 
men det största pro-
blemet var att justera 
protokollet.

Majoriteten begärde av tids-
skäl att protokollet omgåen-

de skulle justeras efter mötet. 
Till justeringsmän utsågs Jarl 
Karlsson (s) och Kjell Kler-
fors (kd). Allians för Ale hade 
före sammanträdet tagit 
beslut om att inte medverka 
till justeringen av protokollet, 
något som Kjell Klerfors inte 
informerats om.

– Först när jag ska justera 
protokollet får jag reda på att 
Alliansen bestämt sig för att 
inte medverka till justering-

en. Det kändes lite olustigt, 
säger Kjell.

Nu skrev han inte på ändå, 
eftersom han ansåg att proto-
kollet innehöll felaktigheter.

– Det drog ut på tiden och 
jag ville inte skriva på något 
som jag inte kunde ställa mig 
bakom. Jag informerade om 
att jag skriver på dagen efter 
när allt har kommit på plats. 
Jag ville kontrollera vissa 
delar i lagboken, säger Kjell 

Klerfors som skrev på under 
fredagsmorgonen.

Majoriteten menar att age-
randet enbart handlar om att 
fördröja verkställandet av be-
slutet. Skattehöjningen om 30 
öre fattades av den rödgröna 
majoriteten. men oppositio-
nen ska enligt uppgift ha för-
berett ett överklagande.

Forsättning lär följa.
PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Räddningstjänsten 
gör en vaken satsning
ALE. Räddningstjänsten 
i Ale ansluter sig nu till 
det drogförebyggande 
arbetet i Vakna.

I lördags informera-
des brandmännen om 
ungdomssituationen 
– hot och möjligheter.

Efteråt åkte Vakna-
mössan på!

– Jag har burit på den här 
idén länge. Räddningstjäns-
ten kommer i olika situatio-
ner i kontakt med missbruket 
och bör därför vara en vaken 
del i Vaknaprojektet, säger 
brandman och initiativtaga-
re, Jonas Ekstrand.

Lördagens information var 

en uppstart och Vaknas pro-
jektledare, Thomas Berg-
gren, ser en fortsättning.

– Det här är en kanonidé. 
Självklart ska vi försöka ordna 
föreläsningar kring droger 
och dess konsekvenser. Att 
räddningstjänsten blir ambas-
sadörer för vårt arbete "till-
sammans mot droger" känns 
riktigt bra. Brandmän är ofta 
föredömen och personer som 
ungdomar ser upp till.

Även Ale Fritid, Elisabeth 
Persson och Daniel Juhlin, 
deltog i informationen.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Räddningstjänsten i Nol bär Vakna-mössan!

...liksom Räddningstjänsten i Surte.

POLIS
RONDENRONDEN

Söndag 30 november

Skadegörelse
Två brevlådor slås sönder på Käl-
larliden i Bohus.

Måndag 1 december

Stöld på Ale Torg
Sju paket med julgransbelysning 
stjäls hos Hemtex på Ale Torg. 
Polisen har fått in vissa spa-
ningsuppdrag i ärendet.

En presenning eldas upp på 
en arbetsplats i Nödinge varpå 
byggmaterial för ett stort värde 
förstörs.

Onsdag 3 december

Rån i Bohus
Fyra okända gärningsmän 
tränger sig in i en fastighet 
på Skårdalsvägen i Bohus. 
Målsägande knuffas omkull och 
skadar sin axel. Gärningsmännen 
tillgriper diverse gods ur bosta-
den, bland annat smycken och 
kontanter.

En dator stjäls ur ett tillfälligt 
olåst lärarrum på Ale gymna-
sium.

Torsdag 4 december

Dator tillgripen
Datorstöld rapporteras från Aro-
seniusskolan i Älvängen.

Fredag 5 december

Sönderslagen bil
Skadegörelse av en personbil 
som står parkerad på pendel-
parkeringen vid tågstationen i 
Älvängen. En ruta krossas och 
plåten trycks in.

En ruta i entrédörren till 
Madenskolan krossas.

Lördag 6 december

Narkotikabrott
Polisen åker till Nödinge där 
en naken man uppehåller sig 
på kvarterets lekplats. Mannen 
omhändertas misstänkt för nar-
kotikabrott, eget bruk.

Inbrott på Pizzeria Roma i 
Bohus. Diverse gods och kontan-
ter tillgrips.

Söndag 7 december

Gärningsman greps
Ett pågående inbrott i Kilanda 
skola upptäcks av ett vittne, som 
larmar polisen. En hundpatrull 
lyckas gripa en misstänkt gär-
ningsman som tas med till polis-
stationen för förhör.

Antalet anmälda brott under 
perioden 1/12 – 8/12: 58. Av dessa 
är fem bilinbrott och två biltill-
grepp.


