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PRIS 795 000 kr/bud. AVGIFT 2 198 kr/månad. VISAS Ring för tidsbokning. Göteborgsvägen 100b.
ALEBUTIKEN Marie Aronsson 0303-74 90 04, vxl. 0303-74 90 00.

ALE ÄLVÄNGEN 2 rok, 56 kvm

• Låg månadsavgift • Balkong • Centralt
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PRIS 2 375 000 kr/bud. TOMT 431 kvm . VISAS To 25/11. Ring för tidsbokning. Blåklintsvägen 14.
ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 03 vxl 0303-74 90 00.

ALE SURTE 5 rok, 144 kvm

• 15 min Göteborg • Låga driftskostnader • Nära grönytor/lekplats • Lummig framsida • Nära kommunikation
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WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

BOSTADSRÄTTER

VILLOR

Går du i säljtankar?
 

Lämna din bostad till försäljning hos oss  
senast 26 november så får du 20 trisslotter*, 
värde 500 kronor! 
 

STOR VISNINGEHELG I DECEMBER

Du har också chans att visa din bostad på vår stora  
visningshelg i december, då vi visar alla bostäder vi 
har till salu i Ale. Ring 0303-74 90 00 och snacka 
med oss så berättar vi mer!

NÖDINGE ALE TORG. TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE

*) Erbjudandet gäller nya för-
medlingsuppdrag som tecknas 
i bobutiken Ale under perioden 
26/10 till 26/11 2010. 

Välkommen att kontakta oss!

Alebutiken, Ale Torg , Nödinge, -  .

Lars-Erik Eriksson, Yvonne Behrman, Erik Boström,

Danijela Todorovic, Marie Aronsson, Monica Carlsson, Peter Collén
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POLIS
RONDENRONDEN

Måndag 15 november

Kabelstöld
Kabelstöld sker på Skanskas 

byggarbetsplats i Bohus.

Dieselstöld, för ett värde 
av 20 000 kronor, anmäls från 
Peabs arbetsplatskontor i 
Älvängen.

Smitning från bensinnota 
rapporteras från Shell i Nol.

Elkablar, vattenrör och 
koppar tillgrips i Alvhem. Mål-
sägande är Trafikverket.

Onsdag 17 november

Villainbrott
Villainbrott anmäls från Nol, 
Surte, Nödinge och Bohus. 
Smycken tillgrips vid flera av 
inbrotten.

Torsdag 18 november

Dopingpreparat
I samband med en husrann-
sakan i Älvängen gör sig en 
person skyldig till narkoti-
kabrott då polisen anträffar 
diverse dopingpreparat.

Polisen gör ett tillslag i 
Surte vilket resulterar i att flera 
personer grips, misstänkta för 
narkotikabrott.

Fredag 19 november

Bilbrand
Bilbrand på pendelparkeringen 
i Bohus.

Lördag 20 november

Sprucken vindruta
Ett tidningsbud i Alvhem får 

bilens vindruta förstörd av en 
snöboll.

Stöld ur en lägenhet i Nol.

Antalet anmälda brott under 
perioden 15/11 – 22/11: 72. Av 
dessa är åtta bilinbrott och tre 
biltillgrepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Nya majoriteten tvekar om resecentrum i Älvängen
ÄLVÄNGEN. Den nya politiska 
majoriteten tvekar nu kring 
förverkligandet av ett rese-
centrum i Älvängen.

– Det handlar om stora 
belopp och lika stora oklarhe-
ter. Nuvarande förslag skulle 
innebära en stor kostnad för 
kommunen, säger kommunal-
råd Mikael Berglund (M).

Västtrafik vill att Ale kommun bygger rese-
centrumet i Älvängen. Kvadratmeterpriset 
ligger enligt kalkylen på cirka 2000 kronor. 

– Det är väl bara Västtrafik som klarar en 
sådan hyresnivå? Jag är rädd att övriga loka-
ler blir svåra att hyra ut till den kostnaden 
som en nybyggnation för med sig. Folkets 
Hus är idag den enda externa hyresgästen 
som fortfarande är intresserad av att hyra, 
men även de skulle få svårt att göra rätt för 
sig. Risken är stor att kommunen får stå för 

hela kalaset och det känns inte rätt just nu. 
Står det mellan pedagoger i skolan och en ny 
biosalong för Folkets Hus så är valet lätt för 
mig, säger Mikael Berglund.

Beslut om ett större resecentrum ska 
byggas i Älvängen eller inte tas inom ett par 
veckor.

– Vi håller på och sätter oss in i ärendet. 
Det är tyvärr mycket oklarheter. Vi pratar om 
en investering om 20-30 miljoner kronor.

PER-ANDER KLÖVERSJÖ


