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MÖTE MED
ALE

DEMENSFÖRENING

Måndag 7 september kl 19.00
Skepplanda församlingshem

Boel Holgersson, överförmyndare,
kommer att berätta om god man och förvaltare 

mm i Ale kommun samt svara på frågor.

Välkomna!

Bli modeåterförsäljare

FRIENDTEX, Maskingatan 12, 602 23 Norrköping

• Vi erbjuder flera försäljningskoncept

• Boka en visning/modeträff

• Beställ en katalog

Sälj modekläder på fritiden/
modeträffar, starta nu och få  
gratis kataloger. Höstnyheterna
finns i storlek 34-52/XS-4XL.

Ring 011-12 27 00.

www.friendtex.se

POLIS
RONDENRONDEN

Måndag 24 augusti

Misshandel
Två 16-åriga killar blir miss-
handlade i Surte. Gärningsman-
nen, som är i 30-årsåldern, 
försvinner tillsammans med tre 
kamrater i en röd bil.

Villainbrott i Surte. En tv-appa-
rat och en dator tillgrips.
Bilbrand på Surteskolans par-
kering. När räddningstjänsten 
kommer till platsen är fordonet 
helt övertänt.

En snattare ertappas på Ica i 
Nödnge.

Onsdag 26 augusti

Snatteri
En kvinnlig snattare tas på 
bar gärning i en sportaffär i 
Älvängen.

Torsdag 27 augusti

Lägenhetsbrand
Lägenhetsbrand på Alkalievä-
gen i Bohus, strax före klockan 
sju på morgonen. Lägenhetsin-
nehavaren avförs med ambu-
lans till Kungälvs sjukhus.

Fredag 28 augusti

Inbrott
Inbrott i Hålanda. Polis kallas 
till platsen och i målsägandes 
gäststuga anträffas två miss-
tänkta gärningsmän, sovandes. 
De misstänkta gärningsmännen 
grips och anhålls. Godset åter-
lämnas till fastighetsägaren.

En kvinna i 60-årsåldern blir 
misshandlad av två män i 25-
30-årsåldern. Gärningsmännen 
försöker också råna kvinnan, 
men misslyckas.

Lördag 29 augusti

Narkotikabrott
Ambulanspersonal påkallar 
hjälp då de tror att en person 
är påverkad av GHB. När den 
40-årige mannen visiteras 
anträffas narkotika. Mannen är 
hemmahörande i kommunen.

Antalet anmälda brott under 
perioden 24/8 – 31/8: 37. Av 
dessa är 13 skadegörelse (8 på 
hållplatser), ett biltillgrepp och 
ett bilinbrott.

Noteras bör också att polisen 
gjorde en större insats i Skepp-
landa i torsdags för att kontrol-
lera mopedisternas framfart. 

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

ÄLVÄNGEN. Kön ring-
lade sig lång till Netto i 
torsdags morse.

Butiken firade 5-års-
jubileum med lukrativa 
kampanjerbjudande.

Dagen till ära bjöds 
kunderna också på 
kaffe och välsmakande 
prinsesstårta.

En bra stund före öppnings-
dags ringlade sig kön lång ut-
anför butiksentrén. Nettos 5-

årsjubileum hade såldes stor 
dragningskraft hos allmänhe-
ten. Om det berodde på kam-
panjerbjudandena eller det 
faktum att de 200 första kun-
derna erhöll kaffe och tårta 
var svårbedömt. Kanske var 
det en kombination.

– Vilket tryck! Verkligen 
roligt att se så många kunder 
inne i butiken, strålade bu-
tikschef Linda Wallgren.

– Vi har många otroligt 
bra kampanjerbjudande i 
samband med vårt 5-årsjubi-
leum, såväl elektronikprylar i 
form av MP3-spelare och ka-
meror samt matvaror. Kaffe, 
chips och socker är det kalas-
priser på, säger Linda.

Många lät sig väl smaka av 
kaffe och tårta, som Mariet-
te Wolf delade ut till alla som 
passerade fikabordet.

– Vi har tio tårtor och 
totalt 200 bitar. När tårtan 
är slut får det bli kaffe och 
kanelgiffel istället, förklara-
de Mariette.

Det var stundtals trångt 
om utrymmet i lokalen, 
kunder och personal träng-
des bland pallar som körts ut 

i butiken.
– Vi ser fram emot en ny 

butik med ett större lager. 
Netto i Älvängen är en väl-
mående femåring där ut-
vecklingskurvan pekar sta-
digt uppåt. Det är bara loka-
len som är lite ringrostig, av-
slutar Linda Wallgren.

Netto 5-årsjubilerade med kalaspriser
– Kunderna bjöds på kaffe och tårta

KALASGÄST

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Mariette Wolf serverade kaffe och tårta till alla kunder som 
tog del av Nettos 5-årsjubileum i torsdags.

Nettos butikschef Linda Wallgren hade fullt upp under jubi-
leumsdagen och kampanjvarorna gick åt som smör i solsken.

Prinsesstårta serverades 
dagen till ära.


