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Alafors
Enplanshus om ca 169 kvm, b-91 med ett högt och insynsskyd-
dat läge. Trivsamt v-rum. Kök med burspråk. 4 sovrum. 2 bad-
rum. Tomt om 719 kvm. Utgångspris: 2.500.000:-

Visning: Ring eller maila för tidsbokning. Välkommen!
Bjurfors Ale: Tony Abrahamsson Tel 0303-20 86 60 

Älvängen 
Enplansvilla med ett lantligt läge. Boa 155 kvm. 7 rum varav 4 
sovrum. 2 renov. helkaklade badrum med golvvärme. Tomt om 
3.786 kvm, troligen avstyckningsbar. Utgångspris: 3.000.000:-

Visning: Ring eller maila för tidsbokning. Välkommen!
Bjurfors Ale: Tony Abrahamsson Tel 0303-20 86 60 

BJURFORS ALE | 0303-20 86 60 | WWW.BJURFORS.SE

Se mer på bjurfors.se
där vårt aktuella utbud presenteras.

Nödingevägen 7, Ale Torg. Tel 0303-960 90

Öppet Vardagar 10-18, Lördagar 10-15

NYÖPPNAD SKOBUTIK
PÅ ALE TORG!

Nu har vi fått in skor från 

Fred Perry i butiken!

Gäller samtliga varor, dock ej rea.

VÄLKOMNA!

20% RABATT
PÅ ETT KÖP 

MEDTAG DENNA ANNONS OCH FÅ

POLIS
RONDENRONDEN

Måndag 27 april

Torrkokning
Torrkokning på en spisplatta i 
en lägenhet på Södra Klöver-
stigen i Nödinge föranleder 
räddningstjänsten att rycka ut. 
Ärendet rubriceras som allmän-
farlig vårdslöshet.

Försök till villainbrott i 
Älvängen.

Vid 22.30-tiden grips en man 
och en kvinna i Alafors, miss-
tänkta för narkotikabrott. Det 
gäller eget bruk och innehav.
Ale Modellflygklubb i Älvängen 
anmäler skadegörelse av två 
bänkar och en grill.

Tisdag 28 april

Stöld i Älvängen
Stöld från ett inhägnat område 
i Älvängen, före detta DHL-cen-
tralen. Kablar tillgrips.

Tillgrepp av en handväska 
från personalrummet på Arose-
niusskolan i Älvängen.

Torsdag 30 april

Kassaskåpstjuvar
Inbrott på Ale Surtes kansli 
på Jennylund. Gärningsmän-
nen sågar upp ett kassaskåp 
och tillgriper kontanter och 
bingolotter.

Stöld av kläder på Dressman 
i Nödinge. 

Båtstöld rapporteras från 
Surte hamn.

Fredag 1 maj

Villainbrott
Villainbrott i Alafors. Tjuvarna 
bryter upp ett fönster och till-
griper diverse gods.

Grov misshandel i Kollanda. 
Målsägande får besök hemma 
på gården av fyra personer. 
Den drabbade får ta emot spar-
kar och slag mot kroppen, även 
tillhygge används i samband 
med misshandeln.

Lördag 2 maj

Skadegörelse
Nattlig skadegörelse på Nolsko-
lan. Flertalet rutor krossas.

Skadegörelse av ett staket i 
Skepplanda.

Söndag 3 maj

Grov misshandel
En grov misshandel sker i 
Skepplanda bygdegård klockan 
två på morgonen. Målsägande 
får ta emot sparkar och slag. 
Gärningsmännen försvinner 
från platsen i en silverfärgad 
Volvo S80.

Antalet anmälda brott under 
perioden 27/4 – 4/5: 63. Av 
dessa är fyra bilinbrott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

NÖDINGE. Valborg är 
den dag som många 
tonåringar firar med 
fylla, våld och med-
vetslöshet.

Av den anledningen 
fanns Carina Zito 
Andersson och Lotti 
Klug på plats utanför 
Systembolaget på Ale 
Torg för att motverka 
langning.

– Vi har haft en väl-
digt bra dialog med 
allmänheten och fått 
uppmuntrande tillrop, 
säger Lotti Klug.

Valborg är den helg på året 
som har flest fall av fylla i 
gruppen under 20 år. 

– Köp inte ut till min-
deråriga och bjud inte på 

alkohol hemma. Det bud-
skapet har vi basunerat ut 
här idag, förklarar Carina 
Zito Andersson.

Försedda med flygblad 
stod Carina och Lotti 
utanför entrén till Sys-
tembolaget. Med sig hade 
de också den unga dockan 
Doris, som fått i sig allde-
les för mycket alkohol.

– Tyvärr är det så det ser 
ut för en del av våra ung-
domar en valborgskväll. 
Vi vill inte att det ska vara 
så, utan vill istället visa på 
det goda alternativet. Fes-
tivalborg är ett utmärkt 
exempel där ungdomarna 
erbjuds ett festligt och 
drogfritt arrangemang, 
avslutar Lotti Klug.

JONAS ANDERSSON

Köp inte ut till 
minderåriga

Lotti Klug och Carina Zito Andersson, tillsammans med 
den berusade dockan Doris, mötte besökarna till Sys-
tembolaget på Ale Torg. Köp inte ut till minderåriga var 
budskapet som spreds.

Lördag 16 maj

Välkomna!

sjuder av liv!

sjuder av liv!

bygden är i rörelse!

Regnet gladde fullmäktige
ALAFORS. Förra mån-
dagens fullmäktige-
sammanträde inleddes 
med en rapport från 
Räddningstjänsten.

Den omfattande 
skogsbranden har 
berört alla.

Därför spreds idel 
breda leenden på alla 
ledamöters läppar, då 
regnet någon timme 
senare smattrade mot 
taket.

Håkan Lundgren, nytill-
trädd räddningschef i Kung-
älv-Ale, gav tillsammans med 
ställföreträdande Joakim 
Hermansson en tydlig be-
skrivning av skogsbrandens 
spridning.

– Man kan väl säga att jag 
har fått ett riktigt elddop, sa 
Håkan Lundgren med be-
tänksam min.

Sune Rydén (Kd) undra-
de hur kostnaderna fördelas 
när Ale tvingades kalla in för-
stärkning från ytterligare nio 
kommuner.

– Vi får betala för den 
insats som är gjord här, men 
det finns en självrisk på 870 
000 kronor. Sedan ges ett 
statligt stöd, svarade Joakim 
Hermansson.

Fortfarande råder eld-
ningsförbud i både Ale och 
Kungälvs kommuner. På 
måndagen (4 maj) avslutade 
Räddningstjänsten sin insats 
och bekämpning av skogs-
branden i Nödinge. Nu ligger 

ansvaret hos markägarna som 
har tagit hjälp av Farmartjänst 
för att bevaka området.

Noterbart från valären-
dena var att Robert Hurtig 
(Ad) avsade sig uppdraget i 
Revisionen. Frågan har varit 
aktuell sedan fullmäktige 
valde att inte gå på kommun-
revisorernas linje att rikta an-
märkning mot två av nämn-
derna. Jan Skog (M) menar 
att det innebär en förtroen-
dekris.

Under fullmäktigesam-
manträdet klubbades årsre-
dovisningen för Ale kommun 
och dess bolag för 2008. Nä-
ringslivsbolaget Ale Utveck-
ling höll sin sista stämma. Vd, 
Jerry Brattåsen, konstatera-
de att det i den senaste mät-
ningen fanns 1428 aktiva fö-
retag i kommunen. Index-
et för dagligvaror ligger på 
87 av 100 och för sällanköp 
på 21.

Lågt sällanköp
– För dagligvaror är det en 
godkänd nivå, men när det 
gäller sällanköp bekräftas att 
vi måste vidta åtgärder och 
sådana är på gång, sa Brat-
tåsen.

Under 2008 startades 135 
nya företag, det ska jämföras 
med 140 som startade 2007.

– Där har vi mer att jobba 
med. Vi ligger lite för lågt, 
menade Brattåsen.

Stämman beslutade att 
spara några tusenlappar på 
Ale Utveckling AB:s konto 

ifall om att bolaget skulle be-
sväras av några eftergifter.

Tommy Gustavsson (V) 
hade i en motion till kom-
munfullmäktige föreslagit 
en bojkott av israeliska varor. 
Det ansåg en klar majoritet 
inte var en fråga för Ale kom-
munfullmäktige.

En motion från miljöpar-
tisterna Åsa Kasimir-Kle-
medtsson och Torbjörn 
Köre om skolträdgårdar 
beviljades, då intentioner-
na i motionen redan ansågs 
infriade. Det beslutet gav 
Rose-Marie Fihn (Fp) råg 
i ryggen.

–Det glädjer mig att ni 
har ändrat er – för tidigare 
har motioner som redan har 
infriats avslagits. Nu ser jag 
fram mot att de kommer att 
beviljas.

En motion från Alliansen 
om att skapa möjligheter för 
kommunala friskolor bevilja-
des emellertid inte.

– Våra skolor har redan 
stort självbestämmande. De 
har ansvaret för pengarna och 
personalen. Vi kräver bara att 
de följer statens krav och de 
riktlinjer som fullmäktige 
anger. Vidare driver vi en idé 
om pilotskolor för de som vill 
utveckla en egen form av pe-
dagogik. Det tror vi mycket 
på, sa Barn- och ungdoms-
nämndens ordförande, Eje 
Engstrand (S).

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


