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Vi vet att många funderar på en ny bostad under julhelgerna. 
Kontakta oss idag om du vill sälja i januari. Vi ordnar med din 
försäljning medan du firar jul i lugn och ro. Välkommen in till 
oss här i Nödinge så hjälper vi dig att göra en riktigt bra 
bostadsaffär.

Snön ligger vit 
på taken,
endast mäklaren 
är vaken!
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POLIS
RONDENRONDEN

Måndag 13 december

Skadegörelse
Flera fönsterrutor krossas på 
Bohusskolan.

Två registreringsskyltar 
tillgrips från Everts Bilverkstad 
i Nödinge. Skyltarna används 
senare vid en bensinstöld på 
Statoil i Älvängen.

Inbrott i tre källarförråd på 
Södra Klöverstigen i Nödinge. 
Diverse gods tillgrips. Spårsäk-
ring görs av polisen.

Onsdag 15 december

Misshandel
Relationsbetingad misshandel 
i Surte. En kvinna får ta emot 
slag mot armar och huvudet.

Ett armband och ett hals-
band tillgrips från en skylt-
docka som står placerad i Han-
delsbankens lokal i Älvängen.

Fredag 17 december

Köttjuvar
Två män som besöker Ica 
Kvantum på Ale Torg tillgriper 
kött och flyr ut från butiken. 
Gärningsmännen upptäcks av 
personal, men hinner komma 
undan. Övervakningsfilm från 
händelsen, vilken ska överläm-
nas till polisen.

Villainbrott i Älvängen. 
Diverse gods tillgrips.

Söndag 19 december

Villainbrott
Villainbrott i Alvhem. Tjuvarna 
tar sig in via ett köksfönster. 
Bostaden genomsöks.

Antalet anmälda brott under 
perioden 13/12 – 20/12: 54. Av 
dessa är fem bilinbrott och tre 
biltillgrepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Aktiva Seniorers luciafi-
rande började med en välre-
gisserad inmarsch av drygt 
30 Lucior, stjärngossar och 
pepparkaksgubbar från 
Sandbackaskolans försko-
leklasser. Barnen bjöd oss 
på många kända visor fram-
förda på ett frejdigt och en-
gagerat sätt. Det var tyd-
ligt att alla, såväl lärare som 
elever, hade lagt ner mycket 
förberedelsearbete. Allra 

mest svängde det om ”Lusse 
lelle” och ”Staffan var en 
stalledräng”. Där var all-
sången inte långt borta!

Sedan dök den efter-
längtade tomten upp med 
de sedvanliga klappar-
na i säcken som, efter tom-
tens noggranna instruktio-

ner, inte fick avnjutas förrän 
efter mellanmålet.

6-åringarna avlöstes av 
Kungälvs Lucia med sina 
tärnor. Vackert, musika-
liskt och stämningsfullt. 
250 Aktiva Seniorer, nästan 
alla iklädda något rödfärgat 
klädesplagg, tackade med 

mycket entusiastiska app-
låder.

Efter denna högtidsstund 
serverade kaffekommittén 
glögg, kaffe, skinksmörgås 
och pepparkaka. Som tack 
för allt arbete under året 
fick kommittémedlemmarna 
julklappar av vår ordförande 

Sture, iklädd tomteluva.
Bengt informerade om 

alla resor som är på gång 
under 2011. Intresset för 
Island, Skottland och Häl-
singland är stort. Vi fick 
rådet att inte fundera för 
länge. Vårens program 
kommer i brevlådan strax 

efter nyår.
Efter lotteri och en 

blomma till Sture, för ett 
engagerat ledarskap under 
2010, avslutades årets sista 
månadsmöte med att Sven 
Bengtsson deklamerade sin 
dikt ”Höstvår”, som handlar 
om att åldras med glädje.

Ulf Lundqvist
Aktiva Seniorer

Luciafirande på Kvarnkullen


