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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

POLIS
RONDENRONDEN

Tisdag 20 mars

Misshandel
Misshandel i Alafors. Gärnings-
mannen tilldelar målsägande 
sparkar och slag mot ansiktet. 
Den skyldige grips på plats av 
en polispatrull.

Onsdag 21 mars

Skadegörelse
Skadegörelse av ett båtkapell 
rapporteras från Nödinge 
båthamn.

Lördag 24 mars

Krossad bilruta
En av Ale kommuns bilar 
utsätts för skadegörelse. 
Någon krossar en ruta på 
fordonet och kastar in en 
spritflaska. Händelsen utspelar 
sig i Bohus vid halv tre-tiden 
på natten.

Söndag 25 mars

Ofredande
Målsägande får ovälkommet 
besök av sin före detta flickvän 
som försöker slå sönder en 
ruta till mannens lägenhet i 
Nol. Polis beordras till platsen 
och kvinnan är nu misstänkt 
för ofredande.

Statoil i Älvängen råkar ut 
för den tredje tjuvtankningen 
på mindre än en vecka.

Antalet anmälda brott under 
perioden 19/3 – 26/3: 25. Av 
dessa är ett biltillgrepp och ett 
bilinbrott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Hej igen, jag vill 
även i denna häl-
soruta ägna mig 

lite åt socker. Som vi sade 
förra gången är det viktigt 
att läsa på innehållsförteck-
ningen och hålla utkik efter 
de olika namn som står för 
socker.  Exempel på ”sock-
ernamn” är maltodextrin, 
dextros, maltos och glukos-
sirap. Detta var bara några 
exempel.

Helst skall socker inte 
hamna förrän på tidigast 
femte plats på livsmedlets 
ingredienslista. I stort sett 
alla pulvermixer innehåller 
socker. Om man till exempel 
tittar på tacokryddmix så 
innehåller den en hel del 
socker och det gör även 
olika pulvermixer för sal-

ladsdressingar. Dressingen 
blir precis lika god om man 
blandar tre delar olivolja, en 
del balsamvinäger och två 
delar vatten och sedan smak-
sätter detta med vitlök eller 
örtkryddor samt lite salt och 
peppar.

När det gäller tacokrydda 
är det spiskummin som ger 
kryddan dess karakteristiska 
smak. Ni skall här få ett 
recept på en kryddblandning 
ni enkelt gör själva och som 
är mycket nyttigare. Kryd-
dor skall man inte spara på 
för de har alla någon form av 
hälsoeffekt på kroppen, och 
det gör ingen större skillnad 
om den är färsk eller torkad.  
Taco – kryddblandning 
(2 personer)
0,6 tsk salt, 0,6 tsk vitlökspul-

ver, 2 tsk chilipulver, 0,6 tsk 
spiskummin, 0,6 tsk lökpulver, 
2 krm cayennepulver, 2 tsk 
paprikapulver. Gör gärna 
en större sats och ha till flera 
gånger. Taco är ju ett av våra 
mest älskade ”fredagsmys”.

Det har de senaste veck-
orna diskuterats en del om 
barnen på dagis skall få 
fira sin födelsedag genom 
att bjuda kompisarna på 
glass eller godis. Jag tycker 
absolut att de skall få bjuda 
sina kompisar på något gott 
för att uppmärksamma sin 
dag. Det finns faktiskt glas-
salternativ som är både goda 
och nyttiga. Här kommer ett 
förslag som jag provat med 
framgång på mitt barnbarn:
Hallonglass med bär
1 port

Ca 0,8 dl kesella
Ca 0,8 dl frysta hallon
1-2 tsk flytande honung

Kör i matberedare eller med 
mixer, låt stå i frysen ca en 
timme. Garnera med till 
exempel hallon eller blåbär. 
Perfekt som mellanmål, 
mycket mättande eftersom 
kesella innehåller mycket 
protein.

Behöver vi alltid fira med 
sötsaker eller mat? Det är 
ju faktiskt vi vuxna som lär 
våra barn detta beteende och 
skapar dessa behov. Jag tror 
egentligen inte att barnen 
bryr sig så mycket om hur 
de blir firade, huvudsaken 
är att de blir det och att de 
uppmärksammas. 

Vi är nu på väg mot en 

härlig tid och från och med 
nästa vecka är det ljust ute 
ganska länge på kvällen. 
Passa på att utnyttja detta 
till fysisk aktivitet av något 
slag. Kanske en cykeltur, en 
promenad eller trädgårds-
arbete.  Kom ihåg att den 
bästa motionen är den som 
blir av!

Annika Gustafson
Sjuksköterska och kostrådgivare

HälsoVärdet Väst

Annikas Hälsoruta

Goda glassalternativ!

Lödösetraktens hembygds-
förening höll årsmöte den 6 
mars i Ale-Skövde försam-
lingshem, Nygård. Ordfö-
rande Sture Johansson häl-
sade oss välkomna och där-
efter hölls en parentation 
över avlidna medlemmar. 
Därefter vidtog sedvanliga 
årsmötesförhandlingar.

Till ordförande för mötet 
valdes Kjell Johansson och 
val av styrelse och kommit-
téer gjordes. Ordförande 
blev Sture Johansson, vice 
ordförande Jan Ahlqvist, 
sekreterare Barbro Sand-
ström och kassör Marle-
ne Wikström. Övriga leda-
möter blev Royna Andre-
asson, Birgitta Johansson 
och Stig Larsson med An-
ne-Marie Karlsson, Gunil-
la Sjöstedt och Bertil Kan-
nerholt som suppleanter.

Av verksamhetsberättel-
sen framkom att många ak-
tiviteter så som berättar-
kvällar, växtbytardag, våffel-
kväll med allsång, gökotta 
och vår- och höstvandringar 
förekommit i vår hembygd. 
Verksamhetsplanen för år 
2012 framlades med bland 
annat berättarkvällar, vand-
ringar, växtbytardag 22 maj, 
gökotta 17 maj och våffel-
kväll 19 juni. Höstsamkväm 
kommer att hållas i slutet 
av året.

Dokumentationskom-
mittén har dokumenterat 
det som hänt i bygden samt 
kopierat gamla bilder från 
socknarna i vårt verksam-
hetsområde.

Efter mötesförhandling-
arna blev det kaffe och lott-
dragning. Därefter visade 
Robert Olsson minnes-
värda bilder från 1990-talet 
över ett försvunnet Lödöse. 
Bilder över bland annat för-
svunna fastigheter, inrätt-
ningar som bank och post 
och affärer. Robert har foto-
graferat i rätt ögonblick för 
att spara åt eftervärlden.

Barbro Sandström

Hembygds-
förening höll 
årsmöte

Passionerad affärsutveckling

Med fokus på människors förmågor hjälper  

vi våra kunder att nå ännu bättre resultat.  

Just nu hjälper vi Länsförsäkringar Älvsborg  

att rekrytera nya medarbetare. 

Läs mer om tjänsten på protalent.se

För kunds räkning söker vi nu en:

VD-sekreterare  

och koordinator

Länsförsäkringar Älvsborg expande-

rar och vi söker nu för deras räkning 

Affärsmässiga och

kundorienterade 

privatrådgivare och

företagsrådgivare till

Ale samt Trollhättan.

Sista ansökan

5 april!


