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Skandal skakar Sörmossen.

Sålde skrot för 
egen vinning
BOHUS. De sorterade och 
sålde skrot för egen vin-
ning.

Tre personal på Sörmos-
sen har erkänt och väntar 
på konsekvenserna. 

Återvinningscentralen Sörmossen i 
Bohus skakas av en skandal. Personal 
har skott sig på att sälja skrot.
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Ridskolan för vuxna 
och ungdomar med 

krav på kvalitet

K-RIDCENTER

Vi fi nns på Hamnens Gård, Älvängen. 
Mer info och vägbeskrivning på www.K-RIDCENTER.se

LOPPIS • GRATIS FIKA
SHOW • PROVA-PÅ-RIDNING

VI FIRAR 10-ÅRSJUBILEUM MED
ÖPPET HUS 17 MAJ FRÅN KL. 12.00

Från 12.00 
Loppmarknad • Tipspromenad

Café och korvgrillning – Vi bjuder på fi ka
Boka höstens kurser under dagen – Få generös rabatt!

Se en hopplektion
13.00

Show: Uppvisning i dressyr och hoppning
14.00

Prova-på-ridning

Alla med och utan hästintresse hälsas 
hjärtligt välkomna att fi ra med oss, se hur 

fi nt vi har det och träff a hästarna.

Vi är ett lokalt städbolag i Ale 
som förutom traditionell 
städservice även erbjuder 
olika sorters kringservice.

- Vi levererar städning 
 till högsta kvalité
- Vi arbetar i Ale,
 Kungälv och 
 Lilla Edets kommun.

För kontakt och offert 0768-46 85 97KSB STÄD

Kinds Vakt verksammar i hela Västra 
Götalands län, och har sedan juni -08 
levererat säkerhet i Ale kommun.

Vi löser dina 
säkerhetsbehov

Kinds Vakt, ditt 
lokala vaktbolag i Ale

0303 - 74 99 97

Dan Stenvall är en av många kritiker mot förslaget att anlägga en motorbana i Jennylundsområdet i Bohus. "Hit kommer inga gokartar. Det här är ett natur-
område och har inget med motorsport att göra. Det är en absurd idé och ett ogenomtänkt förslag" säger Stenvall som 1965 öppnade Bohus djurpark. Bara 
det är en spännande historia. Idag är björnar, apor, vargar och chimpanser ett minne blott, men det finns ändå gott om djur på Stenvalls ägor.           Läs sid 9

"Hit kommer inga gokartar"
– Starka protester mot planerna uppe vid Jennylund– Starka protester mot planerna uppe vid Jennylund
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