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Alafors
Charmigt och välhållet hus på hela 260 kvm, innehållande nio 
rum. Ursprungliga fönster, dörrar och lister finns kvar. Huset är 
beläget på en härlig hörntomt om 1517 kvm. Fristående garage 
med förrådsutrymmen. Utgångspris: 2.800.000:-

Adress: Ledetvägen 24
Bjurfors Ale: Tony Abrahamsson Tel 0303-20 86 60

Älvängen 
Trivsam och välhållen enplansvilla med lantligt läge. Boa 155 
kvm. Utsikt över nejden både från v-rum och kök. 7 rum varav 
4 sovrum. Två renoverade helkaklade badrum med golvvärme. 
Tomt om 1.502 kvm. Utgångspris: 2.500.000:-

Adress: Torpvägen 145
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.

POLIS
RONDENRONDEN

Måndag 7 september

Bilbrand
En bilbrand inträffar vid 
gokartbanan i Nödinge.
Två rutor krossas till Nöding-
eskolans gymnastikhall.

Tisdag 8 september

Skadegörelse
Tolv rutor krossas till en fastig-
het på Göteborgsvägen i Surte. 
Vittnen finns till händelsen.

En falsskyltad bil svänger in på 
i Älvängen. Föraren tankar 53 
liter bensin och avviker från 
platsen utan att betala.

En fastighetsägare i Skepp-
landa anmäler att hans bostad 
blivit beskjuten av personer 
som använt sig av luftgevär.

Onsdag 9 september

Inbrott på skola
Inbrott på Nödingeskolan. En 
dator tillgrips.

Söndag 13 september

Bråk i Alafors
Ett större bråk uppstår i 
Furulundsparken, Alafors, vid 
ett-tiden på natten. Misstänkta 
och utpekade personer finns i 
ärendet.

Måndag 14 september

Misshandel
Relationsbetingad misshandel 
i en bostad i Nol. De inblandade 
är i 35-årsåldern.

Antalet anmälda brott under 
perioden 7/9 – 14/9: 53. Av dessa 
är 14 skadegörelse, 6 bilinbrott 
och 1 biltillgrepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Nolklassikern vänder sig 
till elever i årskurs 4 och 5 
på Nolskolan, och arrang-
eras den gång för tredje 
året i rad. Liksom tidigare 
består de fyra delmomenten 
av långvandring, simning, 
cykling samt det avslutande 
Nolvarvet. Eleverna belönas 
sedan efter antalet avklarade 
grenar i form av medaljer av 
olika valörer.

Årets upplaga av Nolklas-
sikern fick en flygande start 
i och med långvandringen, 
onsdagen den 9 september. 
Ivrigt påhejade av skolkam-
rater i de yngre åldrarna 
och till ackompanjemang 
av pampig marschmusik, 
vandrade eleverna i väg på 
en cirka nio kilometer lång 
promenad.

Kul, men lortigt
Över stock och sten, på bar-
riga skogsstigar och över 
halvt igenvuxna ängar och 
fält gick den strapatsrika 
färden. Vandringen avsluta-
des på grusvägar och gång-
banor innan det hägrande 
målet på skolgården slutli-
gen dök upp.

– Kul, men lite lortigt, 
konstaterade Linn Wes-
terdahl från 4A, trött men 
nöjd.

Av alla startande fjärde- 
och femteklassare tog sig 
samtliga i mål och erövrade 
därmed den första inteck-
ningen i Nolklassikerme-

daljen.
– Men det bästa av allt 

var rasterna. Då fick man äta 
och vila sig, sade Veronica 
Thore från 4A.

Jessica Ohlsson, Alice 
Brodén och Estefania 
Valdivia från 5A instämde 
helhjärtat i denna åsikt, 
samtidigt som de pustade ut 
efter dagens äventyr.

– Jag tyckte det var roligt, 
ansåg Pontus Enemoen 5B, 
och kunde dessutom nöjt 
konstatera att nu var skorna 
nästan torra.

"Vandra för varandra"
Projektet ”Vandra för 
varandra” (4/9 2009 – 4/6 
2010) fick i och med dagens 
utflykt ett värdefullt tillskott 
i kilometrar och mil. Till 
detta bidrog också resten 
av Nolskolan genom olika 
aktiviteter i samband med 
Skoljoggen, som under 
förra veckan arrangerades 
på skolor runtom i landet i 
Svenska Skolidrottsförbun-
dets regi.

Även Nolklassikern var 
en liten del i denna stora, 
nationella friskvårdsatsning 
för skolbarn i vårt land.

Nästa utmaning i klassi-
kern sker i början på vårter-
minen 2010, då simning 200 
meter står på programmet. 
Till dess gäller det att vandra 
för varandra (och träna sim-
ning).

Ragne Bengtsson

Flygande start för Nolklassikern

Jessica Ohlsson, Alice Brodén och Estefania Valdivia från årskurs 5A var några av de elever 
som i onsdags genomförde det första delmomentet i Nolklassikern, en promenad på nio kilo-
meter.

Startskottet har just gått för Nolklassikern och eleverna ger sig ut på en långvandring.
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Medmänsklighet förändrar världen!
IM arbetar med: utbildning • hälsa
försörjning • socialt arbete • rättvis handel
humanitära insatser • opinionsbildning
pg 90 07 06-3 • www.manniskohjalp.se

Att få gå i skolan och lära sig läsa och skriva är 
långt ifrån självklart för många barn. Bistånds-
organisationen IM arbetar för att utbildning ska 
bli tillgänglig för alla oavsett kön, ursprung eller 
intellektuella och fysiska förutsättningar. 

SMS:a IM till 72950 
och bidra med 50 kr
(ordinarie SMS-taxa) 

Ditt stöd behövs nu!

Jag har rätt 
till utbildning
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SMS:a IM till 72950 
och bidra med 50 kr
(ordinarie SMS-taxa) 

Ditt stöd behövs nu!
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