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Investeringssparkonto
- ett långsiktigt sparande.
Ny sparform som gör det enklare för dig att 
skattefritt* köpa och sälja aktier, fonder och 
andra värdepapper.

Ring 0520-49 49 44, eller kom in till mig på
kontoret i Trollhättan, så berättar jag mer.

Kristian Lenhoff, Placeringsrådgivare Bank 
lansforsakringar.se/alvsborg 
 
 
*Sparformen har en årlig avkastningsskatt.
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POLIS
RONDENRONDEN
Måndag 16 april
Lägenhetsinbrott
Lägenhetsinbrott rapporteras 
från Surte. Smycken tillgrips.

En stöld från en båt upp-
täcks i Nols båthamn.

Tisdag 17 april
Stenkastning
Stenkastning förorsakar 
fönsterkross på fastigheten 
tillhörande Ale Industriservice i 
Skepplanda.

Utby Maskin i Älvängen 
anmäler en skadegörelse. Flera 
rutor krossas och en gräsklip-
pare åsamkas skador av en 
inkastad sten. 

Torsdag 19 april
Nedskräpning
Nedskräpning sker på ett 
område mellan Gräfsnäs och 
Skepplanda. Ett 20-tal däck och 
fälgar upptäcks i naturen.

Stöld av en dator i Ale gym-
nasium.

Lördag 21 april
Misshandel
En person anmäler en misshan-
del utanför OKQ8 i Nödinge.

Söndag 22 april
Bråk i Surte
Vid tre-tiden på morgonen 
beordras polispatruller till 
Surte där ett större bråk pågår 
på parkeringen bakom Coop. 
Ett flertal misshandelsrappor-
ter skrivs. I samband med en 
visitering påträffas narkotika 
hos en 20-årig man som nu är 
misstänkt för narkotikabrott.

Stöld av en hästtransport i 
Skepplanda.

Antalet anmälda brott under 
perioden 16/4 – 23/4: 35.

ALAFORS. Godisbana 
inte bytt bana, men har 
ökat sitt utbud rejält 
och även blivit gatukök. 

Pizza, sallad, ham-
burgare, kebab, korv, 
och köttbullar kommer 
snart att finnas på 
menyn, men än så 
länge får hungriga 
kunder nöja sig med 
pizza.

Efter mycket arbete kunde 
Arman och hans kollegor i 
fredags äntligen öppna upp 
gatuköksavdelningen på 
Godisbana i Alafors. 

Olyckligt nog fick man 
problem med ventilations-
systemet dagen innan pre-
miären, vilket ännu gör det 
omöjligt att servera grillad 
eller stekt mat, men Arman 
hoppas att problemet snart 
ska vara åtgärdat. 

– Vi ber alla våra kunder 
om ursäkt, men för att upp-
fylla kraven måste vi först 
åtgärda problemet som upp-
stått. Pizza finns däremot, 
det är i alla fall en bra start 
och vi har redan haft ganska 
många matgäster. 

Sedan han tog över buti-
ken för två år sedan har flera 
förändringar ägt rum och nu 
görs ännu en satsning för att 
locka alaforsborna till den 
lokala affären. 

Steg för steg
De 240 lösgodissorterna har 
bantats ner till ett 100-tal för 
att ge plats åt kök och mat-
plats. Ännu finns mycket 
kvar att göra när menyer ska 
upp på väggarna och inred-
ningen ska komma på plats, 
men Arman ville komma 

igång så fort som möjligt och 
sedan ta det steg för steg.

Personalstyrkan har fått 
tillökning och öppettiderna 
förlängts med en timme, på 
prov till att börja med. 

När han får snurr på gatu-
köket är förhoppningen att 
få både lunch- och middags-
gäster. 

– Jag hoppas att personal 
från kommunhuset och även 
de som jobbar på fabriker 
och andra verksamheter här 
omkring ska välja att luncha 
hos oss. Tanken är att skapa 
en mötesplats för de som bor 
och verkar i Alafors, säger 
Arman.

Har du funderat på att 
byta namn på butiken?

– Jag har funderat på det, 
men inget är bestämt ännu.

PREMIÄRLEJON

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Premiärbesökare. Isak Petersson, Tobias Hansson, William Nyqvist och Felix Olofsson tyckte att pizzan var väldigt god.

Pizzabagare. Arman, som äger Godisbana, hoppas snart att gatuköket ska vara igång på rik-
tigt.

Godisbana blir även gatukökGodisbana blir även gatukök

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

– Arman vill 
skapa matglad 
mötesplats


