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POLIS
RONDENRONDEN

Måndag 4 januari

Parkeringsskada
En bilägare anmäler en par-
keringsskada, som sker vid 
Apoteket i Älvängen.

Tisdag 5 januari

Stöld
Stöld ur en container i 
Älvängen. En värmefläkt till-
grips.

Onsdag 6 januari

Narkotikabrott
En 20-årig man i Skepplanda är 
misstänkt för narkotikabrott, 
eget bruk. Mannen är så pass 
drogad att han får åka ambu-
lans till sjukhuset.

En singelolycka inträffar på 
E45 i Bohus. Föraren klarar sig 
dock utan allvarliga skador.

Fredag 8 januari

Personrån
Utanför socialkontoret i 
Nödinge blir en man i 40-års-
åldern rånad på sin mobil av 
två ungdomar på moped. Gär-
ningsmännen tillgriper mobilen 
i flykten. Signalement finns på 
ungdomarna.

Lördag 9 januari

Misshandel
Relationsbetingad misshandel 
i Nol. En 19-årig man är miss-
tänkt för gärningen.

Två hållplatser vandaliseras, 
en i Nol och en i Älvängen.

Antalet anmälda brott under 
perioden 4/1 – 11/1: 20. Av dessa 
är fem bilinbrott och två bil-
tillgrepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Redan på årets första dag, vid 14-tiden, inträffade en trafikolycka på E45 i Nödinge. Tre 
bilar och totalt sex personer var inblandade i olyckan. Flera ambulanser och en ambu-
lanshelikopter tillkallades. Även räddningstjänstens personal från såväl Nol som Surte 
befann sig på olycksplatsen. Två personer fördes till sjukhus. Det rådde totalstopp på 
E45 under mer än en timma och trafiken fick ledas om på lokalkörbanan.                 Text: 
Jonas Andersson  Foto: Christer Grändevik

Trafikolycka på årets första dag

ALE. Mycket snö i kom-
bination med sträng 
kyla leder inte sällan 
till elavbrott.

Invånarna i Dalsland 
var exempelvis hårt 
drabbade under jul- och 
nyårshelgen.

Aleborna har dock 
varit förskonade och 
hittills har inga väder-
relaterade avbrott rap-
porterats.

Strömavbrott är dessvärre 
inget ovanligt när vintern slår 
till. Blötsnö och kyla brukar 
ställa till problem för landets 
nätbolag. Ale Elförening har 
emellertid upplevt ett relativt 
behagligt årsskifte utan stör-
ningar.

– Det är tack vare goda 
insatser, såväl av egen per-
sonal men även av inhyrd 
arbetskraft från Farmartjänst 
som röjer utsatta lednings-
gator. Det ger resultat, säger 
Ale Elförenings vd, Lars 
Kjellberg.

– Vi har klarat oss väldigt 
väl så här långt och har inte 
haft något avbrott som varit 
väderrelaterat. I de fall där 

det har rapporterats strömav-
brott så har det berott på att 
en huvudsäkringen havererat 
i kundens egna anläggning, 
förklarar Kjellberg.

Beskriv det värsta väder-
scenariot?

– Det skulle vara att det 
faller mycket blötsnö som 
fryser på och därefter vind 
som tilltar är ett händelseför-
lopp som vi gärna kan avvara. 
Men nu är det ju som så att 
vädret kan vi inte styra över, 
bara anpassa oss till på bästa 
sätt, avslutar Lars Kjellberg.

Aleborna förskonade 
från strömavbrott

Aleborna har varit förskonade från strömavbrott trots den 
senaste tidens snöande och stränga kyla.

Ale Elförenings vd, Lars 
Kjellberg.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

ALAFORS. Nya Furustu-
gan är snart klar att 
tas i bruk.

Projektet fortskrider 
som planerat och kvar-
står gör endast invän-
diga arbeten.

– Slutbesiktning är 
tänkt att ske den 28 
januari, säger Klas 
Arvidsson på Ale Fritid.

Det var i april 2008 som 
Furustugan totalförstördes i 
en våldsam brand. Ale 90 IK 
hade då jobbat hårt för att få 
fastigheten i ordning efter en 
tidigare brand, som inträf-
fade på sommaren 2007.

Efter regn kommer dock 
solsken som det brukar heta. 
Efter all bedrövelse är nu ton-
gångarna åter optimistiska i 
föreningen. Arbetet med att 
bygga upp en ny klubbstuga 
har pågått hela hösten och 
vintern.

Som planerat
– Allting har gått som pla-
nerat och scenariot var att 
verksamheten skulle kunna 
komma igång igen i februari. 
Så ser det också ut att kunna 
bli, vilket känns väldigt roligt, 
säger Klas Arvidsson.

Precis som tidigare 
kommer Furustugan att 
hållas öppen för allmänhe-
ten några dagar i veckan för 
ombyte och bastubad för 

dem som önskar.
– Hela Furulundsområdet 

har fått sig ett lyft med nya 
Alebacken, motionsspåret 
som  nyinvigdes i höstas och 
idylliska Furulundsparken. 

Pricken över i:et blir nya 
Furustugan, avslutar Klas 
Arvidsson.

Furustugan snart redo att invigas

Faksimil vecka 15 2008.

ALAFORS. Den här 
helgen skulle det bli 
nyinvigning av Ale 90 
IK:s klubbstuga.

Glädje förbyttes dock 
i sorg tidigt i onsdags 
morse när Furustugan 
totalförstördes i en 
våldsam brand.

– Det finns inte ord 
för vad jag känner, 
säger klubbens ordfö-
rande, Bertil Johans-
son, till lokaltidningen.

I början av sommaren eldhär-
jades Furustugan i en anlagd 
brand. Stora delar av fastig-
heten drabbades av rök- och 
vattenskador. Renoveringen 
tog fart under hösten och har 
pågått sedan dess. På lördag 
var det tänkt att nyinvig-
ningen skulle äga rum, bara 
små detaljer återstod att fixa. 
Den lycka som medlemmar-
na i Ale 90 IK kände förbyt-
tes dock i chock och bedrövel-
se när det stod klart att klubb-
stugan än en gång utsatts för 
ett brandattentat. Den här 
gången gick dock huset inte 
att rädda.

– Man blir bestört, ledsen 
och bedrövad. Jag vet inte rik-
tigt vad jag ska säga. Samti-
digt börjar man fundera på 
vem eller vilka det är som vill 
oss så här ont, säger Bertil Jo-
hansson med sorg i rösten.

– På lördag skulle vi haft 

nyinvigningen och så sker 
det här. Jag vet inte hur klub-
ben ska orka gå vidare. Fu-
rustugan har varit hjärtat för 
föreningen och utan hjärta 
är det svårt att överleva. Det 
första vi måste bestämma är 
om Älvängenloppet ska ge-
nomföras som planerat den 
10 maj. Jag är mycket tvek-
sam till det, men vi får åter-
komma med definitivt besked 
på vår hemsida, säger Johans-
son.

Räddningstjänsten fick 
larmet klockan 02.52 på ons-
dagsmorgonen och när den 
första styrkan kom till plat-
sen var fastigheten redan helt 
övertänd.

Otänkbart att gå in
– Det måste ha brunnit minst 
en halvtimme innan vi kom 
till platsen. Att försöka gå in 
i huset var helt otänkbart, vi 
fick koncentrera oss på själva 
släckningsarbetet. Det fanns 
också två byggnader jämte 
Furustugan som vi inriktade 
oss på att rädda, vilket vi också 
gjorde, säger räddningsledare 
Ulf Bredesen.

Enligt vad lokaltidning-
en erfar tyder precis allt på 
att branden varit anlagd och 
ärendet är rubricerat som 
mordbrand. En teknisk un-
dersökning har gjorts på plat-
sen.

– Finns det tips är allmän-
heten hjärtligt välkomna att 

Tom Henricson.
Frågan är om Furustugan, 

som är ett populärt tillhåll 
för många alebor med det in-
tilliggande Furulundsspåret 
som attraktiv motionsslinga, 
kommer att byggas upp igen.

– Det är för tidigt att svara 
på den frågan. Just nu känns 
det bara så himla tråkigt att

Arvidsson på Ale Fritid.
För några år sedan total-

förstördes Ahlafors IF:s ro-
tunda i Furulundsparken i en 
anlagd brand. Nu var det Ale 
90 IK som tvingades upple-
va samma bittra öde när Fu-
rustugan brann ner till grun-
den. Avsky räcker inte för att 
beskriva det som många män-

ningslösa vansinnesdåd.

FOTNOT. Adressen till Ale 90 IK:s 
hemsida är www.ale90ik.com.

Furustugan totalförstörd i våldsam brand
– Nyinvigningen kom av sig

Furustugan i Alafors blev totalförstörd i en anlagd brand tidigt på onsdagsmorgonen. Nio brandmän från Nol och Surte deltog i 
släckningsarbetet. När räddningstjänsten kom till platsen var fastigheten redan helt övertänd.

Tom Henricson och Björn 
Ekman från Alepolisen spär-

d åd t

FÖRBANNAD
Jonas Andersson

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Nya Furustugan öppnar snart för allmänheten. Slutbesiktning av fastigheten kommer att ske 
i slutet av månaden.

BEGAGNAT

0303-74 61 79
Göteborgsv 56, Älvängen

Fax 0303-74 96 37
 Email info@hardesjobil.se

www.hardesjobil.se

Volvo C70 2,5 T 
Sportkupé -01
Silvermet 15.400 mil

89.000 kr
Volvo V70 2,4 -07

170 ACTIVE EDITION Kombi
Barents blå 3.600 mil 

163.000 kr
Volvo V70 2,5T 
KINETIC Kombi -06
Svart met 5.600 mil

164.000 kr
Volvo V70 V-70 II 

D-5 MOMENTUM Kombi -08
Titanium grå 3.400 mil

254.000 kr

Din lokala  Volvo/Renault handlare sedan 1953

VECKANS 

PROFIL

NOL. Sydney Livs utsattes 
för ett rån vid halv tre-tiden 
fredagseftermiddagen. Tre 
män tog sig in i servicebuti-
ken och efter att de bundit 
fast butiksföreståndaren 
tillgrep männen diverse 
tobaksvaror och kontanter. 
Signalement finns på gär-
ningsmännen, som beskrivs 
vara i 25-35-årsåldern.
– En brottsplatsundersök-
ning har gjorts, förklarar 
polisman Tom Henricson.
– Vittnen finns till händelsen 
och förhoppningsvis ska det 
kunna leda till att gärnings-
männen kan gripas, tillägger 
Henricson.
Butiksföreståndaren klarade 
sig undan rånet utan fysiska 
skador.

JONAS ANDERSSON

Butiksrån i Nol


