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PRIS 2 975 000 kr/bud. TOMT 4 064 kvm . VISAS On 25/5. Ring för tidsbokning. Grönnäs 130. ALEBUTIKEN
Monica Carlsson 0303-74 90 03, vxl 0303-74 90 00.

ALE SKEPPLANDA 9 rok, 181 + 115 kvm

• Paradiset i skogen • Etagehus • Attraktivt • Underbar trädgård
Etagevilla i grön oas! Ett tillfälle för trädgårdsälskare. Stor villa på stor tomt, något utöver det vanliga. Villan har
utrymme för mer än boende. Ligger enskilt men med 3 grannar på vägen. Nära till golfbana och kommunikation.
När 45:an och järnvägen är utbyggd 2012 tar man sig lätt till Göteborg och Trollhättan på ca 20 min.
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* VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING.  NÖDINGE ALE TORG. TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE
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POLIS
RONDENRONDEN

Tisdag 17 maj

Stöld i Bohus
Stöld av byggnadsvaror sker på 
ett område som ska exploate-
ras med fyra nya hus i Bohus.

Onsdag 18 maj

Dieselstöld
Inbrott i en grävmaskin. Diesel 
och en kommunikationsradio 
tillgrips.

Skadegörelse på Garnvinde-
skolan i Skepplanda. En föns-
terruta krossas.

Torsdag 19 maj

Brand
Det börjar brinna i en fastighet 
i Kilanda. Husägaren vaknar 
och kan ta sig ut ur bostaden, 
som brinner ner till grunden.

Lördag 20 maj

Garageinbrott
Garageinbrott i Älvängen. Hög-
talare tillgrips.

Söndag 22 maj

Narkotikabrott
Narkotikabrott i Skepplanda. 
En 18-åring är misstänkt för 
brottet.

Antalet anmälda brott under 
perioden 16/5 – 23/5: 23. Av 
dessa är två biltillgrepp och ett 
bilinbrott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

ALE. Borgerlig vigsel 
har varit gratis.

Nu införs en avgift.
Samma sak har 

gjorts i ett flertal 
andra kommuner.

En borgerlig vigsel är precis 
som ett kyrkobröllop rätts-

ligt bindande fast utan några 
religiösa inslag. Många par 
som har olika religioner eller 
som inte är religiösa väljer att 
gifta sig borgerligt. Vill man 
ha ett moraliskt och juridiskt 

avtal mellan varandra kan en 
borgerlig vigsel vara ett al-
ternativ. I Ale har det fram 
till nu varit kommunen som 
har administrerat den bor-
gerliga vigseln och servicen 

har varit kostnadsfri. Anta-
let borgerliga vigslar har de 
senaste åren varierat mellan 
40-50 stycken. Utvecklingen 
i Göteborgsregionens kom-
muner har varit att ta ut en 

administrativ avgift om 500 
kronor, vilket Kommunsty-
relsen föreslår Kommunfull-
mäktige att fatta beslut om.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Avgift för borgerlig vigsel

Få de senaste 
nyheterna direkt 

på Facebook
facebook.com/alekuriren


