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ÄLVÄNGEN. I onsdags 
genomförde Polisen en 
särskild trafikdag.

I Ale kommun kon-
trollerades såväl nyk-
terhet som hastighet.

– De allra flesta upp-
skattar vår närvaro, 
säger Daniel Johnsson 
på Angeredspolisen.

Det var Daniel Johnsson som 
stod med lasern och kontrol-

lerade hastigheten på Göte-
borgsvägen i Älvängen på 
onsdagseftermiddagen.

– Mina kollegor står 
längre fram och kollar nyk-
terheten. Vi stoppar bilar i 
båda färdriktningarna, berät-
tar Daniel.

Trafikpolisen syns alltför 
sällan i Ale menar många, 
men när resurser frigjor-
des från ordningsmakten 
i Angered genererade det 

en omfattande övervakning 
ibland annat Skepplanda och 
Älvängen.

– Generellt sett så sköter 
sig trafikanterna väldigt bra 
här uppe i Ale. Visst har vi 
haft några rapporteringar för 
fortkörning, men överlag så 
respekterar man hastighets-
begränsningarna och nästan 
alla bilister använder bilbäl-
tet, säger Daniel Johnsson.

JONAS ANDERSSON

Omfattande trafik-
övervakning i Ale

Polisman Daniel Johnsson kontrollerar hastigheten på Göteborgsvägen i Älvängen.

Bränder på Carlmarks industriområde har blivit vardagsmat.
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Det är vi som 
är Axelssons!

�����
�����

�����

����	
������
	�
���

����������	
������������
����������������������
������������������������������	���������������������
������������������������
������������������������
�
���������������������������������������������
�����������	��������������������������� !"������#���
������������$�	
����������

���������	
�����������	�	
�
��������������������
������������ ��

�	��
��������
����	�	
���
�
�����

%	������ &'�����������������������	
��������(")�
$"������*��������+�����������������������,""-����
�����
�������������������������
���.�����
�������
	
�������������������	�����������," "��/��������
,"�����������*����������	������0����������������
�����������

!���"�#�$������%&�'�����������	
�����������	�	
�
��������������������
������������ ��

���
�����


1�	������������	
�����	����,$"���������������
����	���������+����������������*����������������
��
��	����������������2��������������+���������������
����������������������������������/�����������
������������������+�������������������������3�

!���(�" $������%&�'�����������	
����������
)��	�	
�( %"������������	���*'�����
�
��������##���

�	
������
�������
������	� �����������4��������������4�/����������������
#�����	�������������4�*��������4�5������
�������4�6�+�����	��������4�7����������4�7���������������
8�����������������	������������+�+
�����

*�	���������9�:
�����"!"!';<,�-"�4�=�������"!"!'(,>�""�4�8������"!"!'$<�;;�("
+++��,�����	��������

ÄLVÄNGEN. För tredje 
gången på kort tid 
brann det på Carl-
marks industriområde i 
Älvängen.

Nu väntar tuffa tag 
och drastiska beslut för 
att stoppa illdåden.

– Vi måste agera 
omgående, säger Sam-
hällsbyggnadsnämn-
dens ordförande Jan A 
Pressfeldt (AD).

Det var nära ögat i söndags 
kväll. Repslagarmuseets lo-

kaler angränsar dit den tredje 
anlagda branden ägde rum.

– I juridisk mening är detta 
mordbränder och vi kan inte 
låta detta fortgå. Jag kommer 
att föreslå beslut om att spärra 
av hela området. Vi har plan- 
och bygglagen i ryggen, 
menar Jan A Pressfeldt.

Det var en häftig brand 
som brände ut den före detta 
fabrikslokalen. Lågorna slog 
mot Repslagarbanan och kan 
ha varit bara några minuter 
från att ha ödelagt det stolta 
industriminnet.

– Vi måste skydda området 
från ligisterna och det gör vi 
dels genom att spärra av om-
rådet dels genom att låta pro-
cessen med att riva och rensa 
upp fortgå, säger Pressfeldt.

Räddningstjänsten var 
snabbt på plats och fick kon-
troll på branden.

Mordbrand nummer tre på Carlmarks
– Nu vill Jan A Pressfeldt (AD) spärra av området
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