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POLIS
RONDENRONDEN

Måndag 4 oktober

Inbrott
Containerinbrott i Relsbo. 
Diverse verktyg och kablar 
tillgrips.

Tisdag 5 oktober

Klotter
Klotter anmäls från Arosenius-
skolan i Älvängen. Två unga 
män har sprayat på fastighe-
ten. Övervakningsfilm finns 
vilken har överlämnats till 
polisen.

Torsdag 7 oktober

Villainbrott
Villainbrott i Kollanda. Två 
personer bryter sig in i fastig-
heten. Tack vare spaningstips 
kan två gärningsmän gripas, en 
man och en kvinna hemmahö-
rande i Göteborg.

Villainbrott i Nödinge. Tju-
varna krossar fönsterrutan till 
entrédörren. En kamera och 
en dator tillgrips. Spårsäkring 
har gjorts.

Fredag 8 oktober

Kopparstöld
Kopparstöld sker i Kilanda. 
Okända gärningsmän tar sig 
in på området tillhörande 
Svenska Kraftnät.

En person i Nödinge grips 
misstänkt för narkotikabrott, 
eget bruk.

Lördag 9 oktober

15-åring misshandlad
Ett personrån inträffar vid 
bussterminalen i Älvängen, 
strax efter klockan halv elva 
på kvällen. Två killar miss-
handlar en 15-årig yngling 
och tilltvingar sig genom hot 
och våld hans bankomatkort 
med tillhörande kod. Polisen 
griper senare två misstänkta 
gärningsmän.

Söndag 10 oktober

Personrån i Nödinge
En kvinna i 50-årsåldern blir 
rånad när hon är på väg hem 
till sin bostad i Nödinge. Gär-
ningsmännen hotar kvinnan 
med ett vasst tillhygge och 
tillgriper gods.

Antalet anmälda brott under 
perioden 4/10 – 11/10: 43. Av 
dessa är två biltillgrepp och två 
bilinbrott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

DANIJELA TODOROVIC, MONICA CARLSSON, LARS-ERIK ERIKSSON, 

YVONNE BEHRMAN, PETER COLLÉN, ERIK BOSTRÖM OCH MARIE ARONSSON.

BOSTADSRÄTTER

VILLOR

PRIS 415 000 kr/bud. AVGIFT 3 444 kr/månad. VISAS On 13/10 18.30-19.00. Ring för tidsbokning. Skolvägen 7a.
ALEBUTIKEN Marie Aronsson 0303-749004 vxl 0303-749000.

ALE BOHUS 2 rok, 53 kvm

• Stambytt • Välplanerad • Nära service
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PRIS 1 975 000 kr/bud. TOMT 361 kvm . VISAS To 14/10. Må 18/10. Ring för tidsbokning. Stallvägen 20.
ALEBUTIKEN Peter Collén 0303-74 90 07 vxl 0303-74 90 00.

ALE NÖDINGE 4 rok, 89 kvm

• Modern villa • 3 sovrum • Barnvänligt • Inglasat uterum
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Vi har många 
kunder kvar efter 
vår lyckade 
visningshelg! 

Ring oss om du 
funderar på att sälja.

0303-74 90 00

Replik till Dennis Ljunggren sidan 4

Kul att ungdoms-
frågorna engage-
rar. Mycket är gjort, 

men det är helt uppenbart 
med hänsyn tagen till un-
dersökningar bland ung-
domar i Ale, att det måste 
göras mera!

Vad målgruppen sär-

skilt uttrycker är ett behov 
av mötesplatser och dessa 
måste vara tillgängliga. Det 
är de om de finns nära. För 
oss moderater är detta en av 
många nyckelfrågor. Vi vill 
skapa fler öppna mötesplat-
ser för ungdomar i Ale.
Du skriver att ni satsar 

pengar på ungdomsråd och 
det är väl jättebra. Vi har 
inte haft någon avvikande 
uppfattning i den frågan.

Vår politik bygger på att 
lyssna, inte bara bestämma. 
Det är helt klart att alebor-
na, däribland ungdomarna, 

inte har varit nöjda med den 
politik som har förts den se-
naste mandatperioden. Val-
resultatet ljuger aldrig.
Nu hoppas vi med stöd av 
kreativa alebor, gärna soci-
aldemokrater, att skapa för-
utsättningar för attraktiva 
mötesplatser där ungdomar 

trivs och utvecklas.
Hur detta ska gå till åter-
kommer vi till lite längre 
fram.

Moderaterna i Ale

Därmed får debatten 
anses avslutad. Red anm.

"Vår politik bygger på att lyssna, inte bara bestämma"


