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Nytt år. 
Nytt läge?

Med oss gör du alltid en trygg  

och säker bostadsaffär. Oavsett  

om du ska flytta in eller flytta ut.

Läs mer på svenskfast.se 

BOBUTIKEN ALE TORG, 12, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

PRIS 1 895 000 kr/bud. TOMT 360 kvm . VISAS Ring för tidsbokning. Hövägen 82.
ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ÄLVÄNGEN PARHUS 3 rok, 90 + 8 kvm

• Smakfullt/lättskött • 1-plans • Pendeltåg 2012-12 • Nära naturen
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VILLOR ALE

SKEPPLANDA. Nordost-
polisens ungdomsgrupp ge-
nomförde tillsammans med 
trafikpolisen och bilinspek-
törer en riktad insats mot A-
traktorer och rattfyllerister 
den gångna helgen. Insat-
sen genomfördes på olika 
vägar i Ale kommun.

Ungdomsgruppen har 
länge försökt att få bukt 
med problematiken med A-
traktorer och hade i höstas 
ett möte på fritidsgården i 
Skepplanda. På mötet in-
formerades ungdomarna 
om att polisen framöver 
kommer att rapportera alla 

felaktigheter om A-trakto-
rerna inte återställs i lagen-
ligt skick. Tyvärr hade ung-
domarna inte följt uppma-
ningen vilket gav följande 
resultat:

Av alla A-traktorer som 
kontrollerades fick alla 
körförbud. Alla fick före-
lägganden om att göra en 
kontroll och registrerings-
besiktning. En A-traktor 
togs i beslag, körkort om-
händertogs och flera olov-
liga körningar rapportera-
des. En förälder är miss-
tänkt för tillåtande av olov-
lig körning.

Ett stort antal nykter-
hetskontroller genomför-
des av förare till A-trakto-
rer, bilister och mopeder. 
En person på moped blev 
misstänkt för rattfylleri. 
Utöver det så genomförde 
bilinspektörerna kontrol-
ler av två linjebussar, varav 
en inte fick köra vidare på 
grund av att bussen helt sak-
nade lampor på ena sidan. 
Polisen kommer att följa 
upp insatsen och ytterliga-
re kontroller är planerade 
att ske under året.

JONAS ANDERSSON

Samtliga kontrollerade 
A-traktorer fick körförbud

års
nybils-
garanti
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10-50% RABATT 
PÅ UTVALDA PRODUKTER

Älvvägen 11, Älvängen | Tel: 0303-44 44 43 | info@xtremt.se | xtremt.se
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NU FYLLER VI 5 ÅR
Det firar vi med fina rabatter
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– Särskild insats av polisen i Ale

Polisen gjorde en särskilt 
inriktad kontroll av A-
traktorer i Ale den gångna 
helgen.


