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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

POLIS
RONDENRONDEN
Måndag 5 mars

Skadegörelse
Plåtskador upptäcks på en av 
trafikskolans bilar på Ale Torg. 
Skadorna tyder på att någon 
har sparkat på bilen. Liknande 
skadegörelse har skett tidigare.

Tisdag 6 mars

Arbetsplatsolycka
Arbetsplatsolycka i Bohus. I 
samband med en utgrävning 
får en arbetare en betongpe-
lare över sin fot. Ambulans 
tillkallas och mannen avförs till 
Kungälvs sjukhus.

Lördag 10 mars

Villainbrott
Försök till villainbrott i 
Nödinge. Fastighetsägaren 
upptäcker brytmärken på 
bostaden.

Smitning från bensinnota 
rapporteras från Statoil i 
Älvängen. Spaningstips finns i 
ärendet.

Söndag 11 mars

Vandalisering
Vandalisering upptäcks på 
Nolängens idrottsplats. Någon 
har tagit sig in i Nol IK:s klubb-
hus och förstört stora delar 
av köket.

Antalet anmälda brott under 
perioden 5/3 – 12/3: 34. Av 
dessa är fem bilinbrott och ett 
biltillgrepp.

SKEPPLANDA. I sön-
dags hölls en välbesökt 
mässa i Skepplanda 
bygdegård där lokala 
företagare fick chans 
att visa upp sig. 

– Det kom fler besö-
kare än vi trodde, säger 
Jessica Ahl, en av 
arrangörerna.
Tillsammans med Camil-
la Toivonen har hon home-
partyföretaget Living Room 
som säljer inredningsprylar. 
Med och arrangerade mässan 
var även Cissi Sjöberg som 
driver LR health & beauty 
systems. 

– Syftet med mässan var att 
ge lokala företag chansen att 
marknadsföra sig för en billig 
peng, säger Jessica Ahl.

Bland de 20 utställarna hit-
tade man många homeparty-
företag och något webbföre-
tag, det var över huvudtaget 

en mässa som innehöll lite av 
varje. 

Blandad kompott
Pysselsaker, choklad, leksa-
ker och hälsovårdsprodukter 
blandades med ”carstyling” 
och massage. Inte färre än 
omkring 300 besökare hade 
letat sig till Skepplanda byg-
degård för att ta del av vad de 
lokala företagen erbjöd. Ser-
veringen sköttes av skolklas-
ser och lotterier hade anord-
nats.

– Det blev väldigt lyckat 
och vi är nöjda. Vi hoppas 
på att kunna arrangera en ny 
mässa till hösten. Många ver-
kade intresserade så det ser 
lovande ut, säger Jessica Ahl.

Lyckad mässa med lokala företagLyckad mässa med lokala företag
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Sara Möller från Blodcentra-
len i Kungälv var ute för att 
få blodgivare, här med Maria 
Albeus från Älvängen. 

Loella Persson från sin hälsoshop visar produkter för Anna Larsson och Bente Törnqvist.

Mycket folk och trångt vid 
företagsdiskarna.

Skolklasser höll i serveringen till besökarna.Från vänster: Gun, Sofia och Malin Jansson från Skepplanda besökte mässan.

25 km (Kortvättlen 15 km)

Kom med - Du får en härlig naturupplevelse och nyttig motion.
Leden går bland tjärnar och sjöar i vårfager natur.

SÖNDAGEN DEN 6 MAJ 2012
Sätt målet för din träning/motion 

- anmäl dig nu!
Start och mål på samma plats, 4 st vätskekontroller. Mer info och anmälan på 

hemsida vattlefjall.se eller OK Alehof’s kansli tel: 0303-22 99 90

Starta en utmaning på utrotahungern.se 
och bjud in dina vänner att gå med. 
Det kostar 20kr och pengarna går till 
kampen mot hungern i världen.


