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98:–

129:–

MittVal 55+ Kosttillskott speciellt anpassat för 
personer över 55 år, 100 tabletter. (ord. pris 109:–)

Arctic Root Traditionellt växtbaserat läkemedel 
med Rosenrot, 40 tabletter. (ord. pris 149:–)

Modifast Drickfärdig måltids-
ersättning, choklad, 236 ml. 

27:50

Dags för nystart!
Vad vill du få ut av 2009? De vanligaste 
ny års löftena är att sluta röka, börja träna 
och äta nyttigare. Men hur god viljan än 
är så kan du behöva lite hjälp på vägen till 
ditt nya hälsosammare liv. Vi har produk-
terna och kun skapen som får dig att orka 
hela vägen fram. Välkommen in!

Vitamineral Familj 
Kosttillskott för alla 
i familjen över 11 år, 

200 tabletter, 
KUNDKLUBBSPRIS 

(ord. pris 149:–)

119:–
Bifi form Balance Kosttillskott med mjölksyra-
bakterier, 30 tabletter.

149:–

Pharbio Omega-3 Forte Kosttillskott med Omega-3 fettsyror, 120 kapslar.

199:–
(ord. pris 217:–)

Vitamax 
B-Active 
Kosttillskott, 
20 brustabletter. 
(49:– styck)

KÖP 2 FÖR 89:–(ord. pris 98:–)

VERKAR

SNABBT MOT 

 RÖKSUGET!

Zonnic 
Munspray, 
pepparmint, 
1 mg/spray, 
200 sprayningar.

259:–

POLIS
RONDENRONDEN

Tisdag 30 december

Skadegörelse
Utomhusarmaturer krossas på 
Alboskolan i Skepplanda.

Onsdag 31 december

Panikslagna hästar
Några personer skjuter raketer 
mot en hästhage i Skönninga-
red varpå hästarna grips av 
panik, forcerar inhägnaden och 
flyr ut på E45. Utpekade per-
soner finns i ärendet. Brottet 
rubriceras som framkallande 
av fara för annan.

Lägenhetsinbrott i Sannum. 
Diverse gods tillgrips.

Glaskross rapporteras från Ale 
gymnasium.

Torsdag 1 januari

Misshandel
En 19-årig man blir nedslagen 
på Ale Torg vid halv sex-tiden 
på morgonen. Gärningsmän-
nen drar kniv och hotar mål-
sägande. Ett vittne finns till 
händelsen.

Det brinner på Nödingeskolan. 
Ett klassrum blir utbränt och 
flera andra lokaler rökskadas. 
Branden upptäcks vid 22-tiden.

Lördag 3 januari
Brand i Bohus
Brand i ett sommarhus i Bohus. 
Räddningstjänsten rycker ut, 
men fastigheten går inte att 
rädda.

Inbrott på skjutbanan i Surte. 
600 pistoltavlor samt en ved-
klyv tillgrips.

Antalet anmälda brott under 
perioden 31/12 – 7/1: 42. Av 
dessa är ett biltillgrepp och ett 
bilinbrott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

NÖDINGE. På årets 
första dag fick rädd-
ningstjänsten rycka ut.

Larmet föranleddes 
av en brand på Nöding-
eskolan.

Ett klassrum blev 
utbränt och även andra 
delar av fastigheten 
rökskadades.

Knappt hade året börjat 

förrän räddningstjänsten i 
Ale larmades till Nöding-
eskolan.

– Det är tyvärr en trend 
över hela Sverige att anta-
let bränder i förskolor och 
skolor ökar. Ale är dessvärre 
inget undantag, säger ställ-
företrädande räddningschef 
Joakim Hermansson.

– Till följd av detta har 
kommunen satsat på fler 
automatiska brandlarmsan-

läggningar, fortsätter Her-
mansson.

Branden på Nödingesko-
lan medförde att ett klassrum 
blev utbränt och vidare rap-
porteras rökskador i fastig-
heten.

Ingen människa kom till 
skada.

Brand på Nödingeskolan

BRÄND

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se En brand utbröt på Nödingeskolan den förste januari.
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