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Onsdag 28/1 kl. 10.00

startar vår stora

KVALITETSREA
www.teamsportia.se

15-70% RABATT
PÅ ALLT I BUTIKEN

Hockey, sweatshirts, T-shirts, jackor, träningskläder,

indoor, regnkläder, walkingskor, kängor, ryggsäckar, 

skridskor, Längd, alpint

JOGGINGSKOR

SKIDKLÄDER
och mycket mer

POLIS
RONDENRONDEN

Måndag 19 januari

Grovt narkotikabrott
En av polisen känd gärnings-
man gör sig skyldig till grovt 
narkotikabrott. Mannen ertap-
pas i Nödinge när han överlåter 
narkotika till andra mot betal-
ning. Mannen, som är i 30-års-
åldern, är också misstänkt för 
eget bruk.
   Garnvindeskolan i Skepplanda 
utsätts för klotter. Nazistiska 
symboler sprayas på ett tiotal 
fönster.

Torsdag 22 januari

Klotter
Nols kyrka anmäler klotter. 
Någon eller några gärningsmän 
skriver okvädningsord på kyr-
kans fasad.
   En lärare på Bohusskolan blir 
bestulen på sin mobiltelefon 
som hon låst in i katederns 
byrålåda.

Fredag 23 januari

Hämnas på väktare
Förgripelse mot tjänsteman 
rapporteras från Skepplanda 
strax efter klockan ett på 
natten. En person vill hämnas 
på en väktare för en tidigare 
incident och kastar då sten mot 
målsägandes fordon.

Antalet anmälda brott under 
perioden 19/1 – 26/1: 50. Av 
dessa är tolv skadegörelse 
(sex av dem på hållplatser) fem 
bilinbrott, fyra narkotikabrott, 
tre biltillgrepp samt två lägen-
hetsinbrott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Idag har Ale kommun tre vänorter, Bertinoro i Italien, 

Kaufungen i Tyskland och 
Ruukki i Finland. I måndags 
blev tre två. Kommunfull-
mäktige beslutade att avsluta 
vänortsarbetet med Ruukki 
i Finland, då denna efter en 
kommunsammanslagning 
ingår i nybildade Siikajoen 
kommun. Under hösten har 

Ale kommun sökt kontakt 
med företrädare för den nya 
finska kommunen utan fram-
gång. Ruukki har heller inte 
deltagit i de senaste årens 
vänortssamarbete.

���

Ale avslutar vänortssamarbete med Ruukki
Ale kommun avslutar ett av sina äldsta vänorts-
utbyten.

Finska Ruukki kommun har efter en samman-
slagning gått upp i Siikajoen kommun.

Den nya finska kommunen har inte visat något 
intresse av ett fortsatt utbyte.

astmaoallergiforbundet.se

Nickel-
allergisk? 
Eller rädd 
att bli?

Bli
medlem
du också

HJÄLP OSS
ATT HJÄLPA

Varje år trafi kskadas 20 000 

människor i Sverige. Av dessa 

är närmare 3 000 barn. Många 

av dem behöver hjälpmedel 

för att kunna leva ett fullgott liv. 

Hjälpmedel som inte ryms inom 

ramen för vad samhället kan 

erbjuda. 

Cancer & Trafi kskadefonden kan 

ge den hjälpen tack vare ditt bidrag.
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