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ALLA HJÄRTANS DAG 14/2
I manuella disken

Hjärtsalami

12:-/hg
Marten

Jfr pris 120:00/kg

Massor av
choklad, kort
och presenter
till den du
bryr dig om

Lika sött som
vännen du har kär

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, 
slutförsäljning eller leverantörsförseningar. 

Priserna gäller 10/2-måndag 14/2.
Tel 0303-975 00

Öppet alla dagar 8-22
ICA Kvantum, Ale Torg • ica.se/ale

10-packTulpaner

22:-/st
Bukett-
bindning!
Alla hjärtans dag har 
vi en fl orist i butiken 
11-19 som binder den 
bukett du vill ha!

Endast godis utan e104!

Lösgodis

5:-/hg
Karamellkungen

Jfr pris 50:00/kg

max 1kg/kund

den billigaste på köpet
Tag 3 betala för 2

TEX-MEX
tacoprodukter

Santa Maria • 25g-850g � 85ml
Finns laddat på ditt ICA Kort

Fiskdamm med

för alla barn
lördag mellan 11-14

Riven Taco ost

990/st
ICA � 150g

Jfr pris 66:00/kg
Finns laddat på ditt ICA Kort

           Pink Lady

20:-/kg
Äpple Klass 1

Italien

Utgångspris 1 475 000:-
5 rok, varav 3 sovrum
Boyta 108 kvm
Tomt 198 kvm Plan
trädgårdstomt
Byggt 1969
Adress: Kärrvägen 32
Visas sön 13/2 11.00-11.45
Sms:a: FB 5410-2674 till 72456
för beskrivning

I barnvänligt område kan vi nu
erbjuda ett välplanerat radhus i
väldigt gott skick. Smakfullt
renoverat under senare år. Fint,
rymligt kök och helkaklat
badrum med golvvärme. Fin
altan med tak. Garage i länga.
Nära den populära Alebacken
med härlig utförsåkning.
Tel: 0303-74 62 50.

BNol

Utgångspris 2 395 000:-
5 rok, varav 3-4 sovrum
Boyta 136 kvm, biyta 55 kvm
Tomt 6 871 kvm Naturtomt/
sluttningstomt
Byggt 1991
Adress: Marieberg 220
Visas sön 20/2 15.00-16.00
Sms:a: FB 5410-2727 till 72456
för beskrivning

Mycket trivsam sluttningsvilla i
med härlig balkong vinkel med
söderläge. Garage samt förråd.
Vardagsrum, matsal och kök
med öppen panlösning. Två
badrum med bl.a. bastu och
hörnbadkar. Eldstad/kamin i
vardagsrum. Närhet till golf-
bana. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2727.

B Alvhem
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ALE. En väktare med 
stort ansvar hos det 
lokala bevakningsföre-
taget Länsbevakning 
har missbrukat sitt 
förtroende.

Han är uppsagd och 
avskedad med omedel-
bar verkan.

– Det är ett internt 
bekymmer. Våra 
kunder har inte och 
kommer inte att 
påverkas, säger 
Thomas Olesen, nytill-
trädd föreståndare för 
Länsbevakning i Ale.

Länsbevakning gör ingen 
hemlighet av att man har 
skakats om av händelsen. 
Den 50-årige väktaren har 
varit i tjänst sedan starten 
för ett drygt år sedan. Innan 
dess jobbade han för Kinds 
Vakt och har varit verksam i 
den lokala bevakningsbran-
schen i Ale sedan 2007. Han 
var en av frontfigurerna 
bakom skandalomsusade 
Prefekt Bevakning som fick 
sin auktorisation indragen 
på grund av obetalda skatter 
och befälsbilar med körför-
bud. När Länsbevakning 
drog igång under vintern 
2010 blev mannen snabbt 
ansiktet utåt.

– Han har många goda 

sidor och har verkligen 
gillat sitt jobb, men till sist 
kom tiden ikapp honom. 
Jag vet att företaget har 
försökt hjälpa till, fast det 
finns gränser även för vad 
en arbetsgrivare kan göra, 
säger Thomas Olesen som 
efter bara tio månader fått 
ta över rodret.

I samband med att 
50-åringen vräktes från sin 
lägenhet i centrala Älvängen 
upptäcktes flera tveksamhe-
ter. Måndag 31 januari blev 
mannen uppsagd och entle-
digad från sitt uppdrag.

"Övertramp"
Det var resultatet av en lång 
rad med ”övertramp”. Före-
taget visste att väktarens pri-
vatekonomi inte var i bästa 
kondition, men det var först 
när det gick ut över bolaget 
som styrelsen bestämde sig 
för att agera.

Länsbevakning undviker 
att kommentera detaljer i 
det som rubriceras ”behö-
righetsmissbruk”. Väktaren 
är polisanmäld, misstänkt 
för att bland annat ha använt 
företagets krediter hos 
lokala handlare och tankat 
privat med Länsbevaknings 
bensinkort.

Bedrägeriet är omfat-
tande. Företaget kan inte 

svara på exakt hur mycket 
pengar det handlar om, 
men 100 000 kronor lär inte 
stoppa. 

– Det är en mycket olyck-
lig historia, men vi kan inte 
göra annat än att säga vad 
som har hänt. Vi vill inte 
att det spekuleras, säger 
Thomas Olesen.

Länsbevakning lugnar 
alla kunder med att händel-
sen inte har påverkat ronde-
ringen. För den avskedade 
väktaren väntar med stor 
sannolikhet stämning och 
ett avgörande om skuld i 
Tingsrätten. 

– Länsbevakning som 
företag har ingenting med 
dessa oegentligheter att 
göra. En tidigare anställd 
har polisanmälts för att ha 
missbrukat sin ställning i 
företaget och nu får detta 
ärende ha sin gång. Ett 
lokalt bevakningsföretag 
behövs i Ale och nu fortsät-
ter vårt arbete med att eta-
blera verksamheten ytter-
ligare, avslutar Thomas 
Olesen.

Länsbevakning syssel-
sätter fyra väktare och har 
sitt säte i Älvängen. Styrel-
sen verkar dock från Sven-
ljunga.

Väktare polisanmäld

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Har utnyttjat företagets krediter


