
ALE. 25 bidrag av lika 
många olika författare 
gör upp i årets skriv-
tävling.

Det vinnande bidra-
get presenteras i 
Skepplanda bibliotek 
torsdag 28 april.

För juryn väntar nu 
ett spännande upp-
drag.

Kriterierna för den inspi-
rerande skrivtävlingen är 
enkla. Historierna får vara 
sanna eller påhittade, enda 
kravet är attt handlingen ska 
utspela sig någonstans i Ale 
och får inte ha varit publice-
rad tidigare.

Juryn för årets skrivtävling 
i Ale kommun har fått 25 
bidrag att läsa. En vinnare 
och ett hedersomnämnande 
ska utses. Bedömningen ska 
vara klar den 4 april, men 
prisutdelningen dröjer till 
den 28:e i samma månad. I 

Skepplanda bibliotek väntar 
då en mindre ceremoni, för-
hoppningsvis till glada toner. 
Juryn består av Soli Rosen-
dal, Sigun Melander och 
Per-Anders Klöversjö.
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VILLOR ALE

PRIS 635 000 kr/bud. AVGIFT 2 409 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Göteborgsvägen 34. ALE
Erik Boström 0303-74 90 06.

ALE SURTE 2 rok, 57 kvm
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BOSTADSRÄTTER ALE

Vill du veta vad din 
bostad är värd? 

nu har vi samlat allt du behöver för en

tillförlitlig värdering i ett  och samma paket. Kontakta oss 

eller starta din värdering på svenskfast.se. Välkommen 

till en riktigt bra bostadsaffär!
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POLIS
RONDENRONDEN
Måndag 31 januari

Snatteri
En snattare ertappas på Ica 
Kvantum, Ale Torg.

Två anmälningar om bensin-
stöld inkommer till polisen från 
Statoil i Älvängen.

Spaningstips finns i båda 
fallen.

Villainbrott i Älvängen. Kon-
tanter och smycken tillgrips.

Tisdag 1 februari

Källarinbrott
Källarinbrott i Älvängen. 
Diverse gods tillgrips.

Onsdag 2 februari

Narkotikabrott
Tre personer grips i Nödinge 
misstänkta för narkotikabrott, 
eget bruk. Vid tillslaget påträf-
fas också en mindre mängd 
narkotika.

Torsdag 3 februari

Kvinnomisshandel
Relationsbetingad kvinnomiss-
handel anmäls i Nödinge. Mål-
sägande utsätts för stryptag 
och slag.

En väktare är misstänkt 
för behörighetsmissbruk då 
personen tankat och köpt varor 
i företagets namn. (Se separat 
artikel)

Inbrott i ett källarförråd. 
Däck och crosstillbehör till-
grips.

Två villainbrott rapporteras 
i Nödinge. Spår säkras i en av 
fastigheterna.

Lördag 5 februari

Containerinbrott
Inbrott i en container i Skepp-
landa. Diverse gods tillgrips.

En 18-åring grips i Nödinge 
misstänkt för narkotikabrott, 
eget bruk.

Villainbrott i Surte. Bilnyck-
lar tillgrips.

Söndag 6 februari

Villainbrott Älvängen
Villainbrott i Älvängen. Tju-
varna tar sig in via altandörren 
och tillgriper kontanter.

Måndag 7 februari

Villainbrott Nol
Villainbrott i Nol. Det är ännu 
okänt vad som tillgripits.

Antalet anmälda brott under 
perioden 31/1 – 7/2: 59. Av dessa 
är fyra bilinbrott och ett bil-
tillgrepp.

25 bidrag till årets skrivtävling Skrivtävlingen ar-
rangeras av biblio-
teken i Skepplanda 
och Älvängen, Vux-
enskolan, Bibliote-
kets vänner i Norra 
Ale och Surte-Bo-
hus biblioteks och 
kulturförening. 


