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Lydnadsdressyr för jakthundar
Studiecirkeln som skapar förståelse för ett 
framgångsrikt samarbete mellan jägare och hund.
Startar i april.

För anmälan och information. 
Studiefrämjandet 
0303-19696, sodra.bohuslan@studieframjandet.se

Ale 

Allvetare
Ales pensionärsföreningar 

möts i ädel frågesport

Månd. 21 mars, kl. 15.00
Medborgarhuset, Ledet

PRO-pojkarna underhåller

Kaffe och fralla serveras. 

Kom och heja 
på kompisarna

SPF       PRO       RPG

Utfäster belöning för Utfäster belöning för 
att hitta den skyldigeatt hitta den skyldige

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Jan A Pressfeldt (AD) reagerade kraftfullt efter helgens skadegörelse mellan Nödinge och Nol 16 bullerskydd krossades liksom en hel busskur vid 
Gallåsvägen.

NOL. – Det här är helt oac-
ceptabelt, ligisterna ska 
sättas in bakom lås och 
bom!

Samhällsbyggnadsnämn-
dens ordförande i Ale, Jan 
A Pressfeldt (AD), är minst 
sagt förbannad efter helgens 
omfattande skadegörelse.

Nu utfäster hans parti en 
belöning om 5000 kronor till 
den eller de som lämnar tips 
så att någon kan gripas och 
ställas inför rätta.

Ale kommun har sedan lång tid till-
baka verkat för att få bullerskydden 
längs nya E45 i ett genomskådligt 
material. Detta för att orterna inte 
ska gömmas och istället ge alla pas-
serande ett gott intryck. Frågan är 
hur länge Trafikverket ställer sig 
positiva till idén. I helgen krossa-
des inte mindre än 16 bullerskydd 
mellan Nödinge och Nol.

– Det är ett sabotage av värsta 
sort, en besinningslös vandalisering. 
Det är ett hot mot hela kommunen. 
Tänk om Trafikverket tröttnar och 
istället sätter upp ett tre meter högt 
träplank, säger en bestört Jan A 
Pressfeldt.

Tips belönas
Han tar nu saken i egna händer 
eller rättare sagt med stöd av par-
tiet, Aledemokraterna, som utlyser 
en belöning om 5000 kronor till den 
eller de som ger ett tips som leder till 
att den skyldige kan gripas.

– Någon måste ha sett något. Ska-
degörelsen har polisanmälts, men 
polisen fann ingen anledning att ens 
åka ut och kolla upp saken, dundrar 
Jan A Pressfeldt besviket.

Händelsen har istället aktualise-
rat en av hans egna idéer, förslaget 
om kommunala väktare.

– Det är dags att sätta ner foten på 
allvar mot all meningslös skadegö-
relse. Vårt krav på ronderande kom-

munala väktare växer sig allt star-
kare i takt med att polisen blir mer 
och mer osynlig, menar Pressfeldt 
och tillägger:

– Alternativet är att vi låter det 
fortsätta. Det blir nog en vacker 
syn när ligisterna och klottrarna får 
fri lejd genom Ale. Vem vill bo i en 
sådan kommun?

Utsatt busskur på Gallåsvägen i Nol.

DocMorris Apotek i Bohus
Här kan du göra alla dina apoteksärenden 

alla dagar i veckan!

Öppettider
Vardagar 08-16
Lördagar 10-16
Söndagar 11-16

Under påsk gäller söndagstider på alla röda dagar
Välkomna!
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VÅRSTART!

TEXT OCH BILD

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Efter en busskur och 16 krossade bullerskydd fick Aledemokraterna nog! Aledemokraterna nog!


