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Läs mer om kostnadsskydds- 

försäkringen på svenskfast.se

NYHET!  

En kostnads- 
försäkrad bostad 

ger köparen skydd 
mot dubbla 

boendekostnader.

Välkommen att kontakta oss!

Alebutiken, Ale Torg , -  .

Lars-Erik Eriksson, Peter Eriksson, M
arie Aronsson,

Erik Boström, Danijela Todorovic, Monica Carlsson

Vi har mer 
till salu!

Se hela vårt utbud på 
www.svenskfast.se/ale

Välkommen att 
kontakta oss!

Alebutiken, Ale Torg 12, 

0303-74 90 00.

Lars-Erik 
Eriksson

Erik
Svanqvist

Danijela 
Todorovic

Monica 
Carlsson

Marie 
Aronsson

PRIS 2 250 000 kr/bud. TOMT 1 713 kvm (friköpt).. VISAS To 11/8. Ring för tidsbokning. Skönningared 380.
ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 00.

ÄLVÄNGEN 6 rok, 127 kvm

• 1-plan • Utsikt • Bra planlösning • 20 min Göteborg
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VILLOR ALE

boka ett möte med oss i sommar 
så berättar vi hemligheten bakom en riktigt bra
bostadsaffär. Dessutom bjuder vi på en härlig 

hängmatta för sköna sommardagar, värde 350 kr!

Under sommaren ser din 
bostad som bäst ut på bild.

* VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING.  NÖDINGE ALE TORG. TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE
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Ett oväder med åska och skyfall drog in över 
Älvängen vid 18-tiden i onsdags. Under en 
kort period kom 30 millimeter regn. Detta 
medförde bland annat att bäcken vid den 
norra infarten till Älvängen svämmade över 
och E45 fick stängas av. Istället fick trafiken 
ledas genom centrum. Personal som arbetar 
med vägutbyggnaden ryckte ut och efter en 
stund hade de värsta vattenmassorna tagits 
bort och trafiken kunde släppas på igen.

Text: Jonas Andersson  Foto: Allan Karlsson

POLIS
RONDENRONDEN
Fredag 29 juli

Misshandel
Relationsbetingad misshandel 
i Bohus. Den gripne mannen 
ger sig också på polisen när de 
anländer platsen.

Måndag 1 augusti

Klotter
Klotter rapporteras från Rep-
slagarmuseet i Älvängen.

Tisdag 2 augusti

Skadegörelse
Skadegörelse sker av en bil 
som står parkerad på en verk-
stad i Älvängen.

Stöld av en släpvagn (regnr 
LAK 301) på OKQ8 i Nödinge.

En okänd bilist kör ner fem 
brevlådor tillhörande fastig-
hetsägare i Ryksdamm, Skepp-
landa. Brevlådorna förstörs.

Torsdag 4 augusti

Fordonskontroll
Efter ett antal påringningar 
från allmänheten beslutar sig 
polisen för att skicka en patrull 
till Älvängen där klagomål 
inkommit gällande ungdo-
marnas framfart med sina 
EPA-traktorer. Ordningsmakten 
pratar med ungdomarna och 
kontrollerar dessutom några 
fordon. 

Fredag 5 augusti

Försök till inbrott
Försök till villainbrott i 
Nödinge. Gärningsmännen 
krossar en ruta till altanen, 
men misslyckas med att ta sig 
in i fastigheten.

Försök till bilstöld i Alvhem.

Häftigt skyfall i ÄlvängenHäftigt skyfall i Älvängen

Vinnaren av
Happy Days- 

tävlingen
Derny Harman, Skepplanda


