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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

POLIS
RONDENRONDEN

Onsdag 16 maj

Inbrott i Älvängen
Inbrott på Synoptik i Älvängen. 
Ett vittne ser hur en silver-
färgad Volvo försvinner från 
platsen med ett ställ fullt av 
solglasögon.

Någon försöker krossa skylt-
fönstret till Medstop på Ale 
Torg. En sten, som förmodligen 
använts som tillhygge, hittas 
utanför entrén.

Torsdag 17 maj

Läsktjuvar
Inbrott i Nol IK:s klubbstuga på 
Nolängen. 25 backar läsk samt 
godis tillgrips.

Lördag 19 maj

Brand i Surte
Det brinner i en tidningscontai-
ner i Surte och räddningstjäns-
ten får rycka ut för att släcka 
elden. Ytterligare två liknande 
incidenter rapporteras samma 
dag.

En alebo åker taxi, men 
vägrar att betala då han 
kommer fram. Mannen försvin-
ner in i sin bostad utan att göra 
rätt för sig. Han är nu miss-
tänkt för bedrägligt beteende.

Söndag 20 maj

Skadegörelse
Tre rutor krossas på Madensko-
lan i Älvängen.

Smitning från bensinnota 
sker på Statoil i Älvängen. Spa-
ningstips finns i ärendet.

Måndag 21 maj

Inbrott i Prästalund
Inbrott i torpstugan och smed-
jan i Prästalund. Gärningsmän-
nen lyfter bort ett fönster till 
respektive byggnad, tar sig in 
och rotar runt bland lådor och 
skåp.

Inbrott upptäcks på en tand-
läkarpraktik i Nol. Det är okänt 
om något tillgripits.

Antalet anmälda brott under 
perioden 14/5 – 21/5: 42. Av 
dessa är två bilinbrott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

KILANDA. Det är ett av 
kommunens mest väl-
besökta arrangemang.

Inte ens kyla och 
regn hindrar besö-
karna från att komma i 
massor – 1 300 perso-
ner räknades in denna 
gång.

Årets arrangemang 
var det 23:e i ord-
ningen.

Lika säkert som att Kristi 
himmelsfärds dag alltid infal-
ler på en torsdag, lika själv-
klart är det att Kilanda Mark-
nad med öppen gård arrang-
eras just denna helgdag. Ett 
givet utflyktsmål för många 
människor.

– Det är inte bara alebor 
som kommer till marknaden 
utan även en hel del besöka-
re från våra kranskommuner, 
berättar Gunnar Hansson, 
en av veteranerna i mark-
nadskommittén.

Det myckna regnandet 
hade gjort området vid Kilan-
da Säteri rejält lerigt. Rutine-
rade marknadsbesökare hade 
dock klätt sig efter väder och 
flertalet hade stövlar på föt-
terna. Då var det inga som 
helst problem att ta sig fram 
och faktum är att regnet 

höll sig på behörigt avstånd 
under de fyra marknadstim-
marna. Den stora ladugår-
den stod öppen där barnen 
kunde klappa kalvar, se små 
söta katter och ta del av den 
moderna robotmjölkningen.

Vid Kilanda gamla skola 
skedde försäljning av växter 

och på gårdsplanen höll 
Röda Korset sin traditionella 
loppis. Inne i skolsalen fanns 
ett antal hantverkare på plats 
för att visa upp och sälja sina 
alster.

Fårvallning, ponnyrid-
ning och skyttesimulator var 
andra aktiviteter som locka-

de besökarnas intresse. En 
hel del passade också på att 
gå den sedvanliga tipsprome-
naden som sträckte sig över 
hela marknadsområdet.

– Vilken väderlek det än är 
så kommer det alltid mycket 
folk. Konceptet tilltalar en 
bred publik och vi är måna 

om att bibehålla den familjära 
stämningen, avslutar Gunnar 
Hansson.

Många fyndade på Röda Korsets loppis vid gamla skolan.

– Kilanda Marknad lockadeknad lockade mycket folkmycket folk

MARKNADSBESÖKARE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Alfred var stolt när han fick 
sitta upp på traktorn.

Grimbock stod för den musikaliska underhållningen.Grimbock stod för den musikaliska underhållningen.

Getter, får och andra djur fanns att klappa på Kilanda Marknad med öppen 
gård.

Knivmakare Tord Andersson var en av hantverkarna som 
hade tagit plats i Kilanda gamla skola.

Bollen sitter där den ska. Basket blev snabbt en marknadsfavorit för den 
yngre generationen.

Christer ”Cralle” Sundberg från Ahlafors Bryggerier gästade 
marknaden med barnbarnet på armen.

Kyla och regn utgjorde inget hinderKyla och regn utgjorde inget hinder


