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* VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING.  NÖDINGE ALE TORG. TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE

WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

PRIS 1 675 000 kr/bud. TOMT 1 598 kvm . VISAS Sö 23/1. Ring för tidsbokning. Dalabäcken 130.
ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 03 vxl 0303-74 90 00.

ALE NÖDINGE 3 rok, 90 + 60 kvm

• Lantligt boende • Idylliskt läge • 1,5-plans villa • 2 sovrum
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Välkommen att kontakta oss!

Alebutiken, Ale Torg , -  .

Lars-Erik Eriksson, Yvonne Behrman, Erik Boström,

Danijela Todorovic, Peter Collén, M
onica Carlsson, Marie Aronsson

��������	
����
�	
����
�����������

POLIS
RONDENRONDEN

Onsdag 12 januari

Smitning från bensinnota rap-
porteras från Shell i Nol.

Torsdag 13 januari

Ännu en bensinstöld anmäls 
från Shell i Nol. Senare på 
dagen inkommer också 
en anmälan från Statoil i 
Älvängen.

Tillgrepp av registreringsskyl-
tar sker i Älvängen och Surte.

Söndag 16 januari

Okänd gärningsman avlossar 
ett skott i Bohus. Händelsen är 
rubricerad som framkallande 
av fara för annan.

Måndag 17 januari

Inbrott i Muslim Kött AB, Surte. 
Elkablar och elaggregat till-
grips.

Antalet anmälda brott under 
perioden 10/1 – 17/1: 58. Av dessa 
är tolv narkotikabrott, tre bilin-
brott och två biltillgrepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Tinnitus?
Om det tjuter i öronen. 

Om du har frågor.

Om du behöver någon 
att tala med.

Tinnitusjouren
tel 0200-22 11 00

Vardagar kl 19-22 
– helt gratis.

Hörselskadades Riksförbund  
www.hrf.se

Positivt svar om säkra ridvägar i Ale
Kommunstyrelsens för-
valtning ställer sig posi-
tiv till aledemokraten Jan 
A Pressfeldts motion om 
uppförandet av säkra ridvägar 
i Ale. Motionen innehöll ett 
förslag om att Ale kommun-
fullmäktige beslutar att stödja 

projektet på erfoderligt sätt 
genom exempelvis samord-
ningsinsatser, markägarkon-
takter och viss finansiering. I 
avsaknad av bra ridvägar an-
svänds hårt trafikerade vägar 
som absolut inte är lämpliga 
och där risken för olyckor är 

mycket stor. Motionären Jan 
A Pressfeldt föreslår därför 
att urgamla kyrkstigar och 
fägator (användes för boskap) 
binds samman till ridvägar. 
Dessa är idag ofta osynliga i 
naturen, men kvar rent juri-
diskt och på äldre kartor.

Kommunstyrelsens förvalt-
ning har sedan tidigare ar-
betat med att utveckla ridvä-
gar och ridverksamheten i Ale 
och en tillstyrkan av motio-
nen bidrar till en fortsatt sats-
ning. Vidare anser förvalt-
ningen att en ridväg mellan 

Nödinge och Bohus har 
högsta prioritet. Den kvarva-
rande ogrusade sträckan om 
1,2 km ska färdigställas och 
beräknas kosta 50 000 kronor.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ


