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Stor visningshelg 17-18 april.

Du har också chans att få med din bostad på vår stora visningshelg i april, då vi visar
alla bostäder vi har till salu i Ale och Kungälv. Ring 0303-21 10 30 (Kungälv) eller 

0303-74 90 00 (Ale) och snacka med oss så berättar vi mer!

ALE ALE TORG 12. TEL 0303-74 90 00
KUNGÄLV GYMNASIEGATAN 4. TEL. 0303-21 10 30 WWW.SVENSKFAST.SE

Ska du flytta i vår? Lämna din bostad till försäljning hos oss
senast den 31 mars så får du en HP Mininote, värde ca 5000 kr! 

Erbjudandet gäller nya förmedlingsuppdrag som tecknas i bobutiken 
Ale eller Kungälv under perioden 15/2 till 31/3 2010. Datorn får du när 
vi startar försäljningen av din bostad. Då kan du även följa alla steg i 
försäljningen via “123-Såld” på svenskfast.se/Min Bostad! 

WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

PRIS 1 595 000 kr/bud. TOMT: 244 kvm VISAS To 25/2. Ring för tidsbokning. Gustav Larssons Väg 24.
ALEBUTIKEN Erik Boström 0303-749006.

ÄLVÄNGEN 4 rok, 118 kvm

• Välplanerat • Ny fasad • Inglasat uterum
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PRIS 1 350 000 kr/bud. TOMT: 199 kvm VISAS Ring för tidsbokning. Kyrkbacken 25.
ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 03.

SKEPPLANDA 5 rok, 125 kvm

• Bra läge • Barnvänligt • Sörgårdsidyll
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PRIS 595 000 kr/bud. AVGIFT 1 939 kr/månad
VISAS To 25/2. Ring för tidsbokning. Storegårdsvägen 1 C.
ALEBUTIKEN Erik Boström 0303-749006.

NOL 2 rok, 56,5 kvm
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PRIS 3 100 000 kr/bud. TOMT: 2 900 kvm insynsskyddad hörntomt, naturtomt, trädgårdstomt med fruktträd VISAS Ring för tidsbokning. Fridhemshöjden 1.
ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ÄLVÄNGEN 7 rok, 216 + 11 kvm

• Underbart läge • Gediget hus • Billig drift
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Här syns din 
bostad bäst.

Vi har ca 75o ooo

 besökare i veckan på

 svenskfast.se

Veckans 
visningar!
 All information hittar 

 du på svenskfast.se

HÅLSTENSVÄGEN, ÄLVÄNGEN
0303-74 99 55

POLIS
RONDENRONDEN

Tisdag 16 februari

Chokladtjuv
En 14-årig snattare ertappas på 
Ica i Nödinge. Ärendet överläm-
nas till sociala myndigheter.

Onsdag 17 februari

Drograttfylla
Polisen stoppar en bilist på 
Jordfallsbron i Bohus, miss-
tänkt för drograttfylla.

Torsdag 18 februari

Snatteri
Snatteri rapporteras från en 
ridsportsaffär i Älvängen. En 
man i 30-årsåldern plockar på 
sig ett par sporrar och försöker 
försvinna från butiken utan att 
betala.

Fredag 19 februari

Singelolycka
En singelolycka inträffar på 
E45 i Surte. Förarens skador är 
okända.

Polisen stoppar en bil i 
Bohus och anträffar anabola 
steroider.

En man i Nödinge grips miss-
tänkt för narkotikabrott.

Söndag 21 februari

Försök till grov miss-
handel
En man anhålls misstänkt för 
försök till grov misshandel. 
Mannen kör med sin bil mot två 
personer som får kasta sig åt 
sidan för att inte bli påkörda. 
Händelsen utspelar sig vid 
21.30-tiden.

Måndag 22 februari

Inbrott i Bohus
Tidigt på morgonen sker ett 
inbrott i personalrummet på 
servicehuset i Bohus. Diverse 
gods tillgrips, bland annat tio 
stycken mobiltelefoner samt 
kläder. I samband med inbrot-
tet sker också en bilstöld. Det 
är en av Ale kommuns tjänste-
fordon som försvinner.

Antalet anmälda brott under 
perioden 15/2 – 22/2: 30. Av 
dessa är åtta bilinbrott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

ALE. Dåligt skottade 
räddningsvägar kan 
innebära problem.

Fastighetsägarna 
uppmanas därför hålla 
vägarna skottade. 

Skulle olyckan vara 
framme så måste rädd-
ningstjänsten kunna 
ta sig fram med sina 
fordon.
– Vi har inte upplevt något 

konkret exempel på att det 
skulle vara bristfälligt, men 
eftersom det är mer snö i 
sikte vill vi belysa ärendet, 
säger Anders Eriksson på 
räddningstjänsten Kung-
älv/Ale.

Runt fastigheter finns 
så kallade räddningsvägar 

där uttryckningsfordon ska 
kunna ta sig fram vid larm.

– I Kungälv har det varit 
problem med skottningen 
på sina håll, men vi har inte 
fått några sådana indikatio-
ner i Ale ännu, säger Anders 
Eriksson och tillägger:

– Vi kan alltid springa med 
slang, men våra höghöjdsfor-
don är livräddande redskap 
där det krävs skottade vägar 
för att vi ska kunna ta oss 
fram.

Hur tycker du att bilis-
terna sköter sig i rådande 
vinterväglag?

– Generellt sett tycker jag 
att det flyter på bra i trafi-
ken. Det stora problemet 
är den osynliga halkan, när 
det fryser till på vägbanor 
som uppfattas som torra. Jag 
uppmanar alla trafikanter 
att vara försiktiga och upp-
märksamma på väderomslag, 
avslutar Anders Eriksson.

JONAS ANDERSSON

Håll räddningsvägarna skottade


