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POLIS
RONDENRONDEN
Måndag 2 mars

Plattskärm stulen
Inbrott på Vitklövergatans för-
skola i Nödinge. En plattskärm 
tillgrips.

Skadegörelse på Aroseni-
usskolan i Älvängen. Någon 
kastar in en trädgren genom 
en ruta.

Tisdag 3 mars

Godistjuvar
Inbrott i kiosken på Ale Arena i 
Bohus. Godis och läsk tillgrips.

Onsdag 4 mars
Skadegörelse
Fönsterkrossning genom 
stenkastning rapporteras från 
Gunnarsgårdens förskola i 
Skepplanda.

En man från Nol blir utsatt 
för ett rån. Under knivhot 
tvingas han lämna ifrån sig 
kontanter.

Fredag 6 mars

Stöld av datorer
Inbrott hos en revisionsbyrå i 
Nol. Sex datorer tillgrips.
 
Lördag 7 mars

Inbrott i skola
Inbrott på Kyrkbyskolan i 
Nödinge. Larmet går strax 
före midnatt. Med hjälp av en 
betongplatta krossar gärnings-
männen en ruta till ett klass-
rum. En dator tillgrips.

Barnkläder stjäls från en 
butik i Älvängen, totalt rör det 
sig om 16 plagg.

Söndag 8 mars

Ruta krossad
En fönsterruta krossas till 
Coops butik på Göteborgsvägen 
i Surte.

Föraren till en vit Saab tjuv-
tankar på Shell i Nol.

SKEPPLANDA. Kring 
årsskiftet 2008/09 
hände det stora saker i 
Skepplanda bygdegård. 
Då avslutades ett 42-
årigt oljeberoende för 
uppvärmning av loka-
len. Med en genom-
snittlig förbrukning per 
år av 4,3 kubikmeter, 
blir det en ganska rejäl 
mängd olja.

Det har installerats två luft-
värmepumpar. Dessa skall 
klara att hålla en inomhus-
temperatur på 20 grader och 
uppåt. Oljebrännaren är bort-
kopplad och ersatt med en pel-
letsbrännare som skall värma 
övriga delar av lokalen, så som 
övervåning och entré. Pel-
letsbrännaren skall även gå in 
och hjälpa luftvärmepumpar-
na vid sträng kyla när utom-
hustemperaturen är minus 15 
grader.

Fönsterbyte i äldre delen av 
lokalen har skett. Treglasföns-
ter har satts in och 10 centime-
ter tilläggisolering har gjorts 
av ytterväggen. Detta skall 
spara kilowattimmar. Med 
dagens oljepris är dessa inves-
teringar intjänade på drygt två 
år. För övrigt skall lokalen få 
en rejäl uppfräschning under 
vår och sommar 2009.

Onsdagen den 18 febru-
ari var det dags att hålla för-
eningens årsmöte. På detta 
möte var det 19 personer 

som deltog, detta till följd av 
en aktiv medlemsvärvnings-
kampanj under 2008. Mötet 
var väl förberett av såväl val-
beredning som styrelse. Att 
leda årsmötesförhandlingar-
na valdes Hans Olof Thor-
björnsson och till sekretera-
re Ingvor Hansson.

Av verksamhetsberättelsen 
framgick att styrelsen hållit 
nio protokollförda möten och 
under våren arrangerat ”Pelar-
goniedag” med föredragshål-
lare, visning och försäljning av 
pelagonier och därtill en del 
annat så som andra växter och 

tillbehör. Under dagen hölls 
också en föreläsning om biod-
ling och försäljning av lokalt 
producerad honung. Den här 
dagen besöktes av drygt 100 
personer.

Under hösten besöktes vi 
av Regionteater Väst, som 
spelade en föreställning med 
namnet ”Plocka potäter i 
kostym”. Den här föreställ-
ningen var mycket uppskat-
tad och besöktes av cirka 100 
personer.

Medlemsantalet vid års-
skiftet 08/09 var 57 personer, 
vilket är en fördubbling från 

föregående år. Fem styck-
en av ortens större förening-
ar är medlemmar i bygdegår-
den och antalet uthyrningstill-
fällen för lokalen var drygt 200 
under det gångna året.

Vid valet av styrelse blev 
det en förnyelse. Mångårige 
styrelseledamoten och ord-
föranden under 1980-talet, 
Ove Börjesson, Båstorp, hade 
avsagt sig omval. Även mång-
årige ledamoten Göran Jo-
hansson, Skepplanda, tillika 
ordförande på 1990-talet och 
en bit in på 2000-talet, hade 
avsagt sig omval.

Nyvald till styrelsen blev 
Olof Magnusson och Rose-
Marie Persson, båda från 
Skepplanda.

Tage Johansson, Grön-
näs, föreningens revisor och 
tidigare styrelseledamot hade 
avsagt sig omval. Nyvald re-
visor blev Bo Björklund, 
Älvängen.

Föreningens styrelse för 
2009 fick följande samman-
sättning: Ordförande: Hans 
Olof Thorbjörnsson. Vice 
ordförande: Kurt Gerke. Se-
kreterare: Ingvor Hans-
son. Kassör: Leif Anders-
son. Övriga ledamöter: Kent 
Carlsson, Olof Magnusson, 
Rose-Marie Persson, Birger 
Persson. Revisorer: Sven-
Olof Svensson, Bo Björk-
lund.

Årsmötet beslöt att tillstyr-
ka det av styrelsen framtagna 
förslaget till verksamhetsplan 
för 2009. Föreningen deltar 
på ”Skepplandadagen” den 
16 maj. En trädgårdsdag pla-
neras under våren och firandet 
att bygdegården är 60 år den 
18 november förbereds. För 
övrigt kommer, som nämnts 
tidigare, uppfräschning av lo-
kalen att fortsätta.

Det här trevliga mötet av-
slutades med en rejäl fika och 
en trevlig pratstund kring kaf-
febordet.

Leif Andersson
Kassör

Skepplanda bygdegård fräschas upp

Skepplanda bygdegård, som fyller 60 år i november, håller som bäst på att fräschas upp. I 
februari höll föreningen sitt årsmöte och det visade sig då att medlemsantalet fördubblats 
jämfört med året innan.         Foto: Jonas Andersson 

I den nya familjecentralen 
inryms öppen förskola, barn-
morskemottagning, barna-
vårdcentral, socialsekreterare 
och familjepedagog. Verk-
samheten har kommit igång 

successivt, men i onsdags 
skedde den formella invig-
ningen på Ekaråsvägen.

– Jag känner en jättestor 
glädje. Nu får vi människor 
med många olika kompe-
tenser samlade under ett och 
samma tak. Det ger möjlig-
het till samverkan och vi kan 
jobba förebyggande, säger 
Ulla Olofsson.

Oppositionsrådet Made-
leine Dahlgren (S) strålade 
också av lycka när hon grep-
pade saxen för att klippa det 

blågula bandet och förklara 
familjecentralen invigd.

– Det kan hända att jag 
fäller en tår, sade Dahlgren.

Det var gott om kom-
munala tjäns-
temän och 
politiker på 
plats under 
invigningsce-
remonin. Indi-
vidnämndens 
ordförande , 
Lars Ivarsbo 
(C) och Peter 
Spjuth (V) var 
rörande över-
ens om famil-
jecentralens 
förträfflighet.

– Det inne-
bär ett stöd för 
unga föräldrar 
och jag vet 
att behovet är 
stort, säger 
Spjuth.

JONAS 
ANDERSSON

Invigning av familjecentral i Lilla Edet

Oppositionsrådet Madeleine 
Dahlgren fick äran att klippa 
det blågula bandet.

EVERTS

Vi bjuder på 
Meko AssistanceMeko Assistance
om du servar din bil hos ossom du servar din bil hos oss

Allbilsverkstad
specialiserad på...

Bilverkstad AB

Vi släckerVi släcker 2:or!2:or!

Ale Torg, Nödinge 
Tel 0303-964 60

Söndagsmorgonen 
den 8 mars, någon gång 
mellan klockan 04-05, blev 
vi bestulna på våra tillhö-
righeter som vi just packat 
in i bilen på Sjövallavägens 
parkering i Alafors. Vår 
familj, två vuxna och tre 
barn, skulle just till att åka 

iväg på fjällsemester när 
tjuvarna höll sig framme och 
tog våra tillhörigheter. Det 
var vinterkläder, plånböcker, 
nycklar, identitetshandlingar 
med mera som tillgreps.

Är det någon som har sett 
eller hört någonting som kan 
kopplas i samband med brot-

tet är vi tacksamma om 
Ni vill höra av er till oss.

Marita och Dennis
Telefon: 0700-427048 

Stöld i Alafors

Öppettider: mån-fre 9.30-18.00 lör 9.30-13.00
Göteborgsvägen 58, Älvängen • 0303-74 68 73

ÄLVÄNGENSÄLVÄNGENS CCYKELYKEL
www.alvangencykel.se

3-vxl karin
alu ram, korg, 

kjolskydd, belysning, 
godkänt lås 2008a 

fi nns i rött 
eller grönt

Ord pris 4395:- REA
3.295:-

Dirt 16-vxl
aluram, skivbroms, 
dämpad
framgaffel
Finns i grönt 
eller vitt
Ord pris 5495:- REA

4.295:-

LILLA EDET. Glädjen var stor när familjecentralen 
Eken invigdes i onsdags.

En projektidé som började att diskuterades för 
15 år sedan och som nu har blivit verklighet.

– Äntligen! Det känns fantastiskt roligt att stå 
här idag, förklarade samordnare Ulla Olofsson.


