
NÖDINGE. Kommunsty-
relsen tillstyrker inte 
förslaget om att fort-
sätta utreda en omlo-
kalisering av gokartba-
nan till Jennylundsom-
rådet.

Bohus Racing ger 
inte upp för det.

– Vi kommer att 
mobilisera full kraft för 
att övertyga om vårt 
berättigande, säger 
ordföranden, Magnus 
Prim.

Representanter för Bohus 

Racing Club träffade i veckan 
kommunledningen som med-
delade att de inte såg några 
möjligheter att förverkliga 
förslaget om en ny motorbana 
i den gamla grusgropen uppe 
vid Jennylund.

– Det var ett väldigt tungt 
besked. Alla våra förhopp-
ningar stod till detta förslag. 
Klubben växer explosionsar-
tat och vi har ett härligt go i 
föreningen på alla andra plan. 
Det vore fruktansvärt tråkigt 
om det här sätter punkt för 
klubben i november, då vår 
nyttjanderätt av Ale Ring går 

ut, säger Magnus Prim.
Styrelsen har därför samlat 

ny kraft och bestämt sig för 
att inte ge upp.

– Tyvärr har vi inget annat 
markförslag att jobba på just 
nu. Vår utgångspunkt blir 
därför att försöka förstå varför 
vi inte får vara kvar där banan 
ligger idag. Det känns inte 
som att vi har blivit rättvist 
behandlade. Länsstyrelsen 
säger en sak och kommunen 
en annan, hävdar Prim.

Anlitar konsult
Nödinges fortsatta expan-
sion som samhälle kräver att 
motorbanan flyttas. Länssty-
relsen ska därför ha ställt som 
krav att Ale kommun skulle 
säga upp arrendeavtalet med 
Bohus Racing, vilket också 
gjordes för ett antal år sedan. 
Någon sådan formulering i 
text har klubben ännu inte 

fått ta del av, säger man, och 
för att reda ut turerna kring 
beslutet att avveckla Ale Ring 
kommer Bohus Racing att 
anlita en konsult.

– Vi har varken kunskap 
eller tid att driva den här 
typen av frågor. Det krävs 
nog professionell hjälp för 
att bringa klarhet i ärendet, 
menar Prim.

Klubben har som idé att 
försöka föreslå ett liknande 
bullervallskoncept runt Ale 
Ring som var tänkt att byggas 
vid Jennylund.

Bullervallar
– Det borde inte vara omöj-
ligt. Det skulle dämpa buller-
nivån väsentligt, säger Prim.

Utsikterna för Bohus 
Racing att få vara kvar ytter-
ligare en tid i Nödinge ser 
inte särskilt ljusa ut. Kom-
munstyrelsens ordförande, 

Jarl Karlsson (S), har sin bild 
klar.

– Vi måste gå vidare. Vi är 
inte negativa till föreningen 
eller deras verksamhet. Det 
är ju därför som vi har för-
sökt behandla dem så juste 
som möjligt. Dessvärre var 
förslaget vid Jennylund så vitt 
vi kunde bedöma inte genom-
förbart och just nu är ingen 
annan mark aktuell, säger Jarl 
och fortsätter:

– Att fortsätta på nuva-
rande plats är inget alternativ 
och det har vi motiverat för 
klubben. Utvecklingen av 
Nödinge med bostäder och 
golfbana förutsätter att banan 
omlokaliseras.
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POLIS
RONDENRONDEN

Måndag 18 maj

Narkotikabrott
Narkotikabrott, eget bruk, i 
Surte.

Containerinbrott i Nödinge. 
Diverse gods tillgrips.

Tisdag 19 maj

Inbrott på Jennylund
Inbrott i Bohus IF:s klubbstuga 
på Jennylund. Tjuvarna får med 
sig livsmedel.

Fredag 22 maj

Stöld på Ale Torg
En kvinna blir bestulen på sin 
handväska när hon handlar på 
Ale Torg.

Lördag 23 maj

Försvunna pojkar
Två fyraåriga pojkar i Älvängen 
anmäls försvunna. De anträffas 
några timmar senare hemma 
hos en kompis.

Söndag 24 maj

Misshandel
I samband med en fest i Skepp-
landa uppstår bråk. En person 
avförs till sjukhus.

Narkotikabrott, eget bruk, 
rapporteras i Nödinge.

Villainbrott i Nödinge. En 
ruta krossas och en tv-apparat 
tillgrips.

Antalet anmälda brott under 
perioden 18/5 – 25/5: 97. Av 
dessa är 18 skadegörelse, 11 
bilinbrott och 4 biltillgrepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Ingen gokart vid Jennylund
– Bohus Racing ger inte upp

I år kan bli 
sista året med 
gokart på Ale 
Ring i Nödinge.
Nyttjanderät-
ten går ut 30 
november i år 
och kommer 
inte att för-
längas.
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www.battrebil.se

Varmt välkomna
Varmt välkomna 

till oss påtill oss på 

Bättre bil!Bättre bil!

Nödingevägen 2 • Tel: 0303-960 96

- Fullserviceverkstad
- Däckverkstad
- Hjulinställning
- Däckhotell
- Plåt- & lackverkstad
 (Vi jobbar med alla försäkringsbolag)

AUKTORISERAD ELLER INTE
Sedan EU beslutat om gruppundantaget kan inte 
märkesverkstäder längre knyta upp din bil och 
dess service till sig. Du är fri att välja var du vill 
serva din bil utan att riskera att du inte får några 

garantier och sämre andrahandsvärde.

Vi har altid ett 40-tal välvårdade bilar, 
besök vår hemsida www.battrebil.se

Fri lånebilFri lånebil
vvid bokadid bokad sserviceervice

RänRäntetefri avbefri avbetalningtalning i Bil- & däckverkstadi Bil- & däckverkstad

– Din skobutik för hela familjen
Göteborgsvägen 99 A • 0303-74 62 75

Öppet vard 9.30-18.00, lörd 9.30-14.00

50 kr
RABATT
PÅ BARNSKOR
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Gäller t.o.m. 30/5 2009

För 
Europas 

fattigaste 
barn gör 
50:- ett 

underverk.

STÖDFÖRENINGEN VAKEN

Bankgiro: 
5344-4923
Märk bidraget
"Moldavien"

Öppettider
Måndag ........................10-18
Tisdag & onsdag ...........07-16 
Torsdag .........................10-18 
Fredag ..........................07-16 
Lördag ..........................10-14

Nu äntligen 
åter i lager 
Stor Mexikansk ugn 

1495:-

Åter i lager 
Gulmelerad sjösten

25 kg 99:-
250 kg 699:-
1 ton 1895:-

– inte bara ett besök – en upplevelse

0303-74 98 70/75 V. Industriområdet ÄLVÄNGEN

www.blatunga.se


