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Vi har köpare 
som söker boende!               
Ska du sälja din bostad framöver?

Välj en mäklare som varit med förr.

Erfarenhet ger försprång. Våra 27 år i Ale kommun har gett oss gedigen kunskap av 

bostadsmarknaden i kommunen, vilket är av stort värde för dig som skall sälja din bostad.

Vi genomförde tillsammans med säljare och köpare en mycket 

framgångsrik Visningshelg den 14/15 januari och har nu ytterligare 

fyllt på vår kundbank med potentiella köpare.

Vi söker säljare i hela kommunen!

 

Besök oss i bobutiken på Ale Torg eller ring på 0303-749000.

Varmt välkommen!

Lars-Erik Eriksson 
0303-74 90 02

Marie Aronsson 
0303-74 90 04

Therése Karlsson 
0303-74 90 00

Monica Carlsson 
0303-74 90 03

Sebastian Krigholm 
0303-74 90 01

Daniel Eriksson 
0303-74 90 06

WWW.SVENSKFAST.SE/ALE
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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

POLIS
RONDENRONDEN

Måndag 16 januari

Hot mot tjänsteman
En anmälan om hot mot tjäns-
teman inkommer till polisen. 
Händelsen utspelar sig i Skepp-
landa.

Onsdag 18 januari

Skadegörelse
En hållplatskur utsätts för 
skadegörelse på Albotorget i 
Skepplanda.

Fredag 20 januari

Stenkastning
Socialkontoret i Nödinge får en 
sten kastad genom rutan.

Garageinbrott rapporteras 
från en adress i Surte. Diverse 
gods tillgrips.

Lördag 21 januari

Inbrott
Inbrott i en företagsbarack på 
Göteborgsvägen i Surte. Dato-
rer tillgrips.

Söndag 22 januari

Narkotikabrott
En person grips i Surte miss-
tänkt för narkotikabrott, eget 
bruk.

Antalet anmälda brott under 
perioden 16/1-23/1: 30. Av dessa 
är två biltillgrepp och två 
bilinbrott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Senaste nytt
alekuriren på facebook

facebook.com/alekuriren

Staten hade under 2011 ansla-
git drygt 43 miljoner kronor 
för bebyggda områden där 
risken för naturolyckor är 
särskilt stor. Av dessa har Ale 
kommun fått 300 000 kronor 
för att ta fram underlag för 
hur älvstranden längs Älväng-
ens västra industriområde ska 

kunna säkras. Här föreligger 
enligt bedömare en stor rasrisk. 
Det krävs ett gediget material 
för att ansöka om vattendom. 

204 000 kronor har Ale 
kommun beviljats av MSB för 
att ta fram geotekniska under-
sökningar inför det faktum att 
fastighetsägarna skall utföra 

förstärkningsarbeten i området 
Asp- och Rönnvägen.

I båda fallen uppgår bidraget 
till 60% av kostnaden. Resten 
ska fastighetsägare och Ale 
kommun avtala om att gemen-
samt finansiera.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Bidrag för geotekniska utredningar
ÄLVÄNGEN. Flera områden i Ale kommun har 
geotekniskt instabil mark. 

Ale kommun har beviljats totalt 504 000 
kronor av Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) för fortsatta utredningar.

De aktuella områdena är Älvängens västra 
industriområde (Carlmarks) samt Asp- och 
Rönnvägen i Alafors.


