
2008  |   vecka 51  |   nummer 44  |   alekuriren 15

ÄLVÄNGEN, Tel 0303-74 86 16 • Öppet mån-fre 9.30-18, lör 10-14

SPORTIGA KLAPPAR!
Julklappar för alla åldrar hittar du hos oss

199:-

ABILICA
HANTELSET
4 kg.

199:-

499:-

STUF SKATEBOARDSET
Skateboardset 
med bräda 
och hjälm.
Ord. pris 699:-

EXTREME FIT PILATES 
BOLL 65CM
Pilatesboll 65 och 75cm. För 
rörelse- och balansträning 
samt rehab.

199:-

STUF VERA TEDDY PILE
Huvtröja i pile med dragkedja fram. 
Damstorlekar.

399:-

DAKINE TRANSIT PACK
Ryggsäck. Datafack, organizer mm. 
Finns i storlek 20 liter och i 2 olika färger.
Ord. pris 299:-

199:-

NORTH B GENESIS FLEECE
Fleecetröja, finns i flera färger. Dam- & herrstorlekar

199:-

349:-

KOMBI YARD GTX
Alpin skidhandske med 
GoreTex membran som 
gör handsken vattentät 
men andas ändå. Dam- 
och herrstorlekar. 
Ord. pris 449:-

North B Santo Set
Underställ i funktions-
material. Dam- och 
herrstorlekar.

WWW.TEAMSPORTIA.SE

POLIS
RONDEN

Måndag 8 december

Plånboksstöld
Målsägande blir bestulen på 
sin plånbok när hon handlar på 
Netto i Bohus. Plånboken förva-
rade hon i sin handväska som 
hon hängt på kundvagnen.

En brunnen och sotig tänd-
stickslåda kasats in i ett bre-
vinkast på Norra Klöverstigen 
i Nödinge.

Onsdagen 10 december

Stöld av busskort
Stöld av bland annat kontanter 
och busskort sker på Aroseni-
usskolan i Älvängen. Det finns 
utpekade personer i ärendet.

Torsdag 11 december

Altanbrand
Anmälan upprättas om allmän-
farlig vårdslöshet. En fastighet 
i Alafors träffas av en raket 
varpå det börjar brinna i altan-
golvet. Det uppstår även en 
spricka i fönsterglaset.

En snattare grips på Ica 
Kvantum i Nödinge.
En person smiter från sin ben-
sinnota på Statoil i Älvängen. 
Det finns spaningsuppslag i 
ärendet.

Fredag 12 december

Förrådsinbrott
Förrådsinbrott i Hålanda. En 
motorsåg och en terrängscoo-
ter tillgrips.

Lördag 13 december

Rånförsök mot Tempo
Försök till rån på Tempo i 
Nol. Två okända gärningsmän 
kommer in i butiken strax 
före klockan fyra och hotar 
personalen med kniv. Målsä-
gande känner fruktan för sitt 
liv. Några pengar kommer inte 
gärningsmännen över.

Försök till grov misshandel 
i Nödinge. Gärningsmannen 
hotar med att sticka kniven i 
bröstet på målsägande.

Stöld av en brevlåda på Gall-
åsvägen i Nol.

Söndag 14 december

Misshandel
Målsägande misshandlas av 
två okända gärningsmän i 
Skepplanda. Våldsförövarna 
använder sig av en flaska som 
tillhygge.

Antalet anmälda brott under 
perioden 8/12 – 15/12: 42. Av 
dessa är fyra bilinbrott varav 
tre har skett på parkeringen 
utanför Hotell Surte.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

POLIS Halva skyltfrågan till Ale Arena nära att lösas
BOHUS. Ingen skylt på 
bandyhallens fasad och 
inga skyltar på väg till 
Ale Arena.

Men här ett glädjande 
besked, halva frågan är 
nära en lösning.

Vecka 2 ska Ale 
Arena få sin skylt.

En sak i sänder. Kritiken har 
varit massiv mot den svaga 
och helt uteblivna skyltning-
en till Sveriges tredje inom-
hushall för bandy, Ale Arena 
i Bohus. Lokaltidningen bad 
kommundirektör, Stig Fre-
driksson om senaste nytt.
– Vi har ansökt om att få skylta 

från E45, men fått avslag från 
Vägverket som äger frågan. 
Jag tror vi kommer att göra 
ett nytt försök och framför 
allt kommer vi att påpeka 
vikten av att skylta till hela fri-
luftsområdet i samband med 
vägutbyggnaden, säger Fre-
driksson och lämnar sedan 

klara besked beträffande Ale 
Arena.
– Vecka 2 kommer en skylt 
att sättas upp på fasaden. Det 
har varit många turer fram 
och tillbaka. Prisbilden var 
fel från början, men nu är 
vi nöjda och skylten är be-
ställd.

Faksimil vecka 40, 2008.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

GOTT TILL

HELGEN?

EN SMÖRGÅSTÅRTA!

BOHUS. Ale Arena är 
Sveriges tredje inom-
hushall för bandy.

Under försäsongen 
har den varit flitigt 
besökt av bandyklubbar 
från landets alla hörn.

Men att hitta dit är 
inte alltid så lätt – ban-
dyhallen är konstigt 
nog inget man skyltar 
med.
Ale Arena, Sveriges tredje in-
omhushall för bandy, saknar 
helt hänvisningsskyltar. 
Varken från E45 eller lokalvä-
gen i Bohus finns någon väg-
visning. Hallen som har blivit 
en stor attraktion under för-
säsongen och lockat många 
nya besökare till Ale är svår 
att hitta första gången.

– Vägverket ansvarar för 
E45 och har lång handlägg-

i tid fö k lt J t

Ishall –inget att skylta med?
– Sveriges tredje bandyhall är inte lätt att hitta

AFTER WORK

Fredagar kl 17-20l

Lördag 4 oktober
Patrik från Hot Shot
– en trubadur av bästa märke


