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Vittnen sökes
Vittnen sökes till trafikolycka 

den 29 oktober kl 08:30
vid korsningen i Älvängen. 

Ring Jessica 0763-472778
eller Trafikpolisen 

i Göteborg 11414 och ange 
ärendenummer TL13128-09

POLIS
RONDENRONDEN

Tisdag 17 november

Falska sedlar
Ett fall som rubriceras som 
olovlig befattning med falska 
pengar kommer till polisens 
kännedom. Två män i Surte 
kommer in i en butik i Surte 
med avsikt att sälja falska 
sedlar.

Fredag 20 november

Skadegörelse
En av polisen sedan tidigare 
känd gärningsman slår sönder 
en kortläsarterminal på Apote-
ket Alen i Nödinge. Mannen är i 
55-årsåldern.

Villainbrott i Surte. Smycken 
och en plånbok tillgrips.

Två snattare grips på Ica i 
Nödinge.

Lördag 21 november

Villainbrott
Villainbrott i Älvängen. Tju-
varna krossar en ruta och tar 
sig in i fastigheten. Smycken 
och kontanter tillgrips.

Antalet anmälda brott under 
perioden 16/11 – 23/11: 31. Av 
dessa är tre biltillgrepp och tre 
bilinbrott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Under några år har det funnits krav att 
minska driftskostnaderna för det kommunala 
Glasbruksmuseet. Först gjordes ett försök att 
samlokalisera museet med biblioteket i Surte, 
men detta gick dock inte att genomföra av 
olika skäl. 

Inte heller att avveckla verksamheten och 
lägga museet i malpåse, ansågs vara ett gång-
bart alternativ. I stället kontaktades några för-
eningar med nära anknytning till Glasbruksmu-
seet, för att utröna möjligheterna till ett över-

tagande av verksamheten. Föreningarna ville 
gärna bidra till museets framtida drift, men 
ville inte ha varken ekonomiskt, personellt 
eller administrativt ansvar för verksamheten. 

Den möjlighet till lösning, som nu förelig-
ger, är att bilda en ideell förening. Detta stöds 
av Utbildnings- och kulturförvaltningen. Även 
Utbildnings- och kulturnämnden stöder för-
slaget och förväntas fatta formellt beslut om 
genomförande, vid möte den 24 november. 
Projektet har fått arbetsnamnet Glasbruks-

museets vänner under bildande. 
Torsdag den 3 december kommer ett kon-

stituerande möte för den nya föreningen att 
hållas på Glasbruksmuseet i Surte. Målet för 
mötet är att bilda föreningen och välja en inte-
rimsstyrelse. Dessutom förväntas stadgar, 
budget och verksamhetsplan för år 2010 att 
fastställas. 

Från och med januari 2010 skall museiverk-
samheten skötas av den nybildade föreningen 

och torsdag 7 januari är den första öppetda-
gen för det ”nya” ideella Glasbruksmuseet. 
Från början kommer besökarna inte att märka 
någon större skillnad mot tidigare, men ett 
antal förändringar är planerade under året. 
Generösare öppethållning, fler aktiviteter och 
utåtriktade aktiviteter, större utbud i café 
samt butik, förbättrad mötesplats för fören-
ingar – och förhoppningsvis glasblåsning vissa 
perioder är planerade.

Börje Johansson

Glasbruksmuseet utvecklas från kommunalt till ideellt museum

ICEPEAK VILLE/VENNA
Skidjacka med refl extrck och 
tejpade sömmar. Herr- och 

damstorlekar.

699:-
ORD. PRIS 1495:-

ICEPEAK VENNA/VERLE
Skidbyxa med refl extrck och 
tejpade sömmar. Herr- och 

damstorlekar.

499:-
ORD. PRIS 1195:-

ÄLVÄNGEN, Tel 0303-74 86 16 • Öppet mån-fre 9.30-18, lör 10-14

PRISFESTEN
FORTSÄTTER!

EXTREME FIT CT 629
En prisvärd corsstrainer med 
stort svänghjul för jömn och skön 
belastning.

2995:-
ORD. PRIS 3695:-

VIKING STORM JR GTX
Vattentät GORE-TEX känga 

med ullfoder för värmeisolering. 
Naturgummisula för bra fäste. 

Juniorstorlekar. Finns endast på 
Team Sportia. Strl 28-41.

699:-
ORD. PRIS 899:-

ICEPEAK SKIDJACKA JR
Skidjacka med refl ektiva 

tryck och tejpade sömmar. 
Juniorstorlekar. 

Finns i rött & blått.

599:-
ORD. PRIS 1095:-

ICEPEAK SKIDBYXA JR
Skidbyxa med refl ektiva 

tryck och tejpade sömmar. 
Juniorstorlekar.

399:-
ORD. PRIS 799:-

NORTH BEND SKIDSET DAM
Skidjacka med avtagbar huva och fast 
snölås. Vattentätt material som andas. 
Tejpade sömmar. Heltejpad skidbyxa i 
vattentätt material som andas.

1295:-
ORD. PRIS 1798:-

PUMA SWEATSHIRT
Sweatshirt med dragkedja i 

bomull/polyester.

299:-
ORD. PRIS 699:-

HAGLÖFS TIGHT PRO M
Mindre ryggsäck som passar lika 
bra i stan som i skogen, Storlek 

M. Volym ca 25 l.

399:-
ORD. PRIS 799:-

Storslagen natur. 
Smultronställen. Livet runt 
omkring oss. Hjälp till att 
bevara vår natur och miljö 
för framtida generationer.

Bli medlem i Svenska Natur-
skyddsföreningen eller stöd 
vårt arbete med en gåva.
För privatpersoner finns flera 
olika stödformer och som före
tag kan ni bli Företagsfadder.

Läs mer på www.snf.se

Upptäck. 
Upplev. 

Utforska.

*

* Stickande brännässlor


