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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

POLIS
RONDENRONDEN

Onsdag 23 maj

Inbrott
Inbrott i ett förråd på Sjövallen 
i Alafors. Drickor tillgrips.

Torsdag 24 maj

Skadegörelse
Två personer grips misstänkta 
för skadegörelse på Nolskolan. 
De är också misstänkta för nar-
kotikabrott, eget bruk.

En person gör sig vållande 
till hot mot tjänsteman samt 
skadegörelse då han besöker 
ungdomsmottagningen i 
Nödinge.

Fredag 25 maj

Villainbrott
Villainbrott vid Hultasjön. 
Diverse gods tillgrips. Polisens 
hundpatrull söker igenom 
området, men utan resultat.

Ett förråd i Nödinge, tillhö-
rande Ale kommun, utsätts 
för inbrott. Ett mixerbord och 
högtalare tillgrips.

Villainbrott anmäls från 
Kilanda. En tv, laptop och digi-
talkamera tillgrips.

En bil, som det färdas tre 
personer i, stoppas på E45 i 
Nol. Samtliga misstänks för 
narkotikabrott. Föraren är 
också misstänkt för rattfyl-
leri, olaga vapeninnehav samt 
dopingbrott.

Lördag 26 maj

Misshandel
Misshandel i Bohus centrum. 
Målsägande blir slagen i ansik-
tet med knuten näve så att 
blodvite uppstår.

Inbrott i en container vid 
hembygdsgården i Prästalund. 
Diverse verktyg tillgrips.

Måndag 28 maj

Narkotikabrott
Två fall av narkotikabrott rap-
porteras från Bohus.

Antalet anmälda brott under 
perioden 21/5 – 28/5: 91. Av 
dessa är tre bilinbrott och två 
biltillgrepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

BOBUTIKEN ALE TORG, 12, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE
*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

PRIS 2 095 000 kr/bud. TOMT 342 kvm . VISAS Sö 3/6.
Ti 5/6. Ring för tidsbokning. Rosengången 17. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE NÖDINGE 6 rok, 156 kvm
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VARUDEKLARERAT*

PRIS 2 825 000 kr/bud. TOMT 1 752 kvm .
VISAS To 31/5. Sö 3/6. Ring för tidsbokning. Gärdesvägen
4. ALE Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ÄLVÄNGEN 5 rok, 146 kvm
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PRIS 850 000 kr/bud. AVGIFT 4 915 kr/månad.
VISAS Sö 3/6. Ring för tidsbokning. Byvägen 19c. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 4 rok, 89,5 kvm
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PRIS 875 000 kr/bud. AVGIFT 3 423 kr/månad.
VISAS Sö 3/6. Ring för tidsbokning. Göteborgsvägen 95b.
ALE Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 3 rok, 75,3 kvm
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PRIS 2 300 000 kr/bud. TOMT 2 630 kvm.
VISAS On 30/5. Må 4/6. Ring för tidsbokning. Paradisvägen
170. ALE Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ÄLVÄNGEN 6 rok, 130 + 50 kvm
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VARUDEKLARERAT*

PRIS 2 195 000 kr/bud. TOMT 1 175 kvm .
VISAS To 31/5. Ring för tidsbokning. Övre Skogsbacken
13. ALE Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ALAFORS 7 rok, 145 + 51 kvm
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PRIS 375 000 kr/bud. AVGIFT 2 341 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Alkalievägen 19c. ALE Marie Aronsson
0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 1 rok, 40,5 kvm
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PRIS 575 000 kr/bud. AVGIFT 3 209 kr/månad.
VISAS Må 4/6 17.00-17.30. Ring för tidsbokning.
Sörgårdsvägen 4. ALE Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 2 rok, 69 kvm
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PRIS 1 925 000 kr/bud. TOMT 1 444 kvm. VISAS Sö 3/6.
Ring för tidsbokning. Göteborgsvägen 41. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ÄLVÄNGEN 6 rok, 126 40 kvm
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PRIS 2 750 000 kr/bud. TOMT 23 321 kvm .
VISAS Sö 3/6 15.30-16.30. Ring för tidsbokning. Gamla
Kilandavägen 68. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE NÖDINGE 6 rok, 138 + 51 kvm
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PRIS 495 000 kr/bud. AVGIFT 1 724 kr/månad.
VISAS Ti 29/5 18.00-18.30. Ring för tidsbokning.
Nordgärdesvägen 9b. ALE Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 1,5 rok, 40 kvm
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PRIS 1 780 000 kr/bud. TOMT 338 kvm . VISAS Sö 3/6
13.30-14.30. Må 4/6. Ring för tidsbokning. Mistelgången
10. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE NÖDINGE 7 rok, 156 kvm
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VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE

Vilket är Ales lustigaste hus?
Vem har Ales coolaste klädstil/inredningsstil?
Känner du någon som har ett udda intresse?
En annorlunda livsstil?
Håller på med en unik sport?
Vilka har hittat kärleken på ett originellt sätt?

– Hjälp oss göra ännu ett 
underhållande nummer! SKEPPLANDA. Hennes 

berättelser är från en 
annan tid. 

En tid då man konser-
verade maten med salt, 
hade luffare sovandes i 
ladan och himmelriket 
var att få gå barfota. 

102 år har gått sedan 
Karin Andersson föddes 
i Trollevik, Nödinge.

Nästan ett helt sekel har pas-
serat sedan Karin Andersson 
som liten flicka bar hö på sina 
föräldrars gård. Men än finns 

minnena kvar och historien 
får nytt liv i det trivsamma 
rummet på Klockareängens 
äldreboende i Skepplanda.

Man brukar säga att det 
som en generation anser 
som lyx blir nödvändighet 
för nästa. 

I början av 1900-talet 
ropade inte barnen ut sin 
glädje över att sommarlo-
vet och lediga dagar stod för 
dörren. Sommaren innebar 
hårt arbete för familjens leve-
bröd och det var de små ljus-
glimtarna man fick ta vara på. 

– Vi hade en jungfru som 
hette Rut, hon var stor och 
kraftig. Jag minns en dag när 
vi allihop var nere vid älven 
och slog vass till korna. Pappa 
var lite sprallig och puttade i 
Rut i älven med alla kläderna 
på. Och som vi skrattade, det 
glömmer jag aldrig.

Karin skrattar nu också 
och man kan nästan skymta 
bilderna av en svunnen tid i 
hennes ögon.

Luffarna kom
Något annat som hon tyd-
ligt minns från barndomens 
somrar var att barnen fick 
kratta ihop höet efter att för-
äldrarna slagit det med lie. 
Det kallades att ”raka”.

– Att gå och raka var det 
värsta jag visste. Men man 
ville ju vara så stark och du 
milde vad jag bar. Vi ville 
bara vara lediga och gå där 
och leka, men man fick inte 
vara lat.

Höet kom sedan de vuxna 
och hämtade med häst och 
vagn. På gården i Trolle-
vik där Karin växte upp hade 
de både kor och hönor. Ofta 
fick de besök av folk som gått 
hela vägen från Surte för att 
hämta mjölk i flaskor som 
inte rymde mer än tre, fyra 
liter.

Då och då kom det luffa-

re och knackade på dörren. 
Det var människor som 
vandrade mellan gårdarna 
för att få mat och husrum. I 
utbyte hade de med sig his-
torier som de samlat på sig 
under färden. De blev därför 
en slags nyhetsförmedlare, 
även om man inte kunde lita 
på att de talade sanning. På 
många gårdar tyckte man inte 
om luffare och kunde därför 
markera med små knappnå-
lar på dörren att de inte var 
välkomna. Men Karins pappa 
tyckte det var trevligt när luf-
farna kom och lyssnade gärna 
på deras berättelser. 

– Han var glad när de kom 
och sov i ladan. Då bakade 
vi brödkakor som vi kleta-
de smör på, då blev luffarna 
glada. Men en gång kom det 
en otrevlig typ. När mamma 
gav honom ett glas mjölk blev 
han arg för att hon hade sepa-
rerat mjölken så att den inte 
blev lika fet. Då slängde han 
glaset efter henne. 

Något av det bästa hon 
visste som barn var att gå 
barfota för det var inte ofta 
de fick lov att ta av sig strum-
porna.

– Att gå med bara fötter i 
gräset var som att komma till 
himmelriket. Jag kan inte be-
skriva det.

Något annat som också 

frambringade glädje var när 
hon som tonåring fick gå 
på logdans. Det var där hon 
träffade sin man Gunnar som 
hon senare skulle gifta sig och 
skaffa barn med. 

– Jag vet precis var jag stod 
när han kom fram och ville 
dansa med mig. Och dansa 
kunde jag, det hade jag fått 
lära mig av mina kusiner i 
stan.

Så småningom flyttade 
hon till Gunnars gård i Färds-
le, Skepplanda.

Det hårda arbetet pågick 
från morgon till kväll. Kalvar 
och hönor skulle slaktas, kött 
skulle kokas och konserveras 
i så mycket salt att man fick 
skölja det länge innan det gick 
att äta och ägg lades in i glas-
burkar för att sparas till vin-
tern.

Den mesta tiden gick åt till 
att skaffa mat på bordet och 
sedan fick man uppskatta de 
små sakerna.

Fötterna som nu trampar 
på plastgolvet på Klockaräng-
ens äldreboende dansade på 
logen för över åttio år sedan. 

Samma händer som nu 
bläddrar i Göteborgs-Pos-
ten bar tonvis med hö ute 
på Trolleviks ängar flera år 
innan 20-talets början.

Leendet som nu sprids 
i hennes ansikte påminner 
säkert om skrattet när jung-
frun Rut åkte i vattnet.

– Visst hade vi roligt som 
barn, det tycker jag i alla fall 
nu, säger Karin och bläddrar 
i sin tidning.

102
somrar att minnas

– Karin blickar tillbaka på barndomens arbetsamma dagar

Hänger med. Karin Andersson läser Göteborgs- Posten i flera 
timmar varje dag. Allt från stora händelser till den senas-
te tekniken fångar hennes intresse. På väggen över sängen 
hänger ett foto på gården i Färdsle.

Många minnen. ”Som barn älskade jag att ligga i en gräs-
klädd grop uppe vid sjön där vi bodde”, säger Karin.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Öppet hela sommaren – dag som kvällÖppet hela sommaren dag som kväll

Dryck, sallad och kaffe ingår

Här hittar du vår meny om du vill ringa och 

beställa take away!

NOL. Emelie Norin har svårt 
att förklara varifrån fascina-
tionen för 50-talet kommer. 
Men hon älskar det – kläder-
na håret musiken bilarna

när LP-skivan ännu inte var 
uppfunnen och jenkarbilar-
na hade ”de rätta formerna”. 

– Det är som en egen 
liten värld som jag delar med

lat hår hör till de viktigaste 
detaljerna.

– Favoritplaggen är klän-
ningar och jeans med hög 
midja Eyeliner markerade

– Man kan få in kanaler i 
den, men eftersom det spelas 
så dålig musik på radion nu 
för tiden så brukar jag inte an-
vända den så ofta

Rock n rollRock n roll  möter röda läpparmöter röda läppar
– Elegant 50-talsstil är Emelies stora passion

50-talet är tillbaka och lever vidare – hemma hos Emelie Norin i Nol. 
Jakten på det perfekta loppisfyndet pågår ständigt och på helgerna åker hon på bilträffar runt om i hela landet. 

Här är det stilfull rock n roll som gäller – för hela slanten.

Antikt. I vardagsrummet ligger till och Antikt. I vardagsrummet ligger till och 
med en damsugare från samma stilfulla med en damsugare från samma stilfulla 
decennium som de gamla tikmöblerna. 

50
Radiogrammofonen är köpt på loppis

Stilfullt 50-tal hela vägen
Askarna i bokhyllan har hon fått av sin mamma

Nostalgisk inredning från en annan tid

KATTLEBERG. Det är 
svårt att missa när 
piloten Kjell Brattfors 
kommer ner för land-
ning över Älvängen i 
sin färggranna dubbel-
däckare. 
På sin egen flygplats, 

Kattleberg Airport, har 
han gjort sitt största 
intresse till en hel livs-
stil. 
Under ett par dagar i 

augusti kommer hans 
sällsynta Antonov 2 
att få sällskap av ett 
dussintal likadana flyg-
plan från hela Europa.

Efter många år som sjökap-
ten bestämde sig Kjell Bratt-
fors för att lämna vågorna 
och ge sig upp i luften När

– Här är min älskling, 
säger Kjell och går fram till 
den stora dubbeldäckaren 
närmast ingången. 

Hans kläder matchar det 
blänkande planet som är 
målat i gult, blått och rött. 

Bortanför hangaren ligger 
Kjells och hustruns rosa 
enplanshus inbäddat i grön-
ska.  Kvittret från flera fågel-
burar gör lantidyllen ännu 
mer påtaglig. En grå hund 
med tjock päls och tungan 
hängandes i mungipan spat-
serar med kvicka steg ner 
mot ett litet vitt flygplan.

– De andra planen är inte 
mina utan jag låter andra 
piloter ha dem här, och efter-
som några är till salu hjälper 
jag till med försäljningen. 

Europaträff i Backamo

lättfluget plan. Ni ska se 
som jag tar i och sprattlar 
bakom spakarna när jag går 
ner för landning, säger Kjell 
och demonstrerar med yviga 
rörelser. 

– Då är man en riktig 
”biggles”. 

Han håller upp sina under-
armar som fått märkligt lig-
gande muskler och förklarar 
med ett leende att det är 
”Antonov- musklerna”.

Han passion för Antonov 
2-plan delas med piloter från 
hela Europa och varje år 
anordnas en gemensam träff, 
European An-2 meeting.

Tidigare har de träffats i 
bland annat Tyskland, Tjeck-
ien och Litauen. De är nu 
inne på sitt 14:e år och nu har 
turen kommit till Sverige. 
Kjell är själv med och arrang-

honom trängs ett tjugotal 
cirkelformade mätinstru-
ment av alla de slag. Uppe 
i luften har han hela tiden 
kontakt med den övriga 
flygtrafiken och instrumen-
ten hjälper honom att hålla 
kursen.

– Det märkliga är att du 
kan flyga upp- och ner utan 
att känna av det. Först när 
papperen som låg på golvet 
plötsligt hamnat i taket för-
står man hur det ligger till. 
Det låter jättekonstigt, men 
det är sant. 

Kostnadsfråga
Även om Kjell hade velat 
flyga mycket mer, så är det 
en kostnadsfråga eftersom 
planet drar ungefär 180 liter 
bränsle i timmen. 

– Det blir alldeles för

På Kattleberg Airport är det Kjell Brattfors som håller i spakarna
Kjell Brattfors tillhör den unika skara som både har eget flygplan och en flygplats i trädgården. Alekuriren har hälsat på hos Ales egen Biggles.

Ales egen

Det finns lite instrument att hålla reda på i cockpiten och 
Kjell Brattfors har koll på samtliga.

HÅLANDA. Semesterti-
der innebär inte sällan 
tid att åka bort. 

Men vad gör man med 
sina husdjur som inte 
kan följa med?

På hund- och katt-
pensionatet Fyrfota 
vänner i Hålanda kan 
även våra pälsklädda 
vänner få en oförglöm-
lig sommar.

Känslan av att ha klivit rakt 
in i Astrid Lindgrens Bul-
lerbyn är närmast oundvik-
lig. Men på gården alldeles 
intill Hålsjöns vattenbryn är 
det inte fräkniga barn som 
b k ll h

das med fågelkvitter och 
musik från radion.  Att det 
för tillfället finns fem hundar 
och lika många katter på 
gården är svårt att tro. Ingen 
skäller och ingen jamar.

– Vi är jättenoga med att 
det ska vara tyst och därför 
gäller det att vara bestämd. 
Grannarna säger att det enda 
som hörs härifrån är när vi 
ropar ”TYST!”, skrattar 
Kerstin Dahlberg.

Bortanför receptio-
nen leder en smal stenlagd 
gång ner mot djurhusen. 
Parets egen hund, blandra-
sen Rasmus, springer före 
med vajande svans. Fem par 
hundögon tittar nyfiket ut 
f d

– Ingen trodde på att vi 
k ll f d

LEK. Kerstin Dahlberg och sambon Anders Karnbrink tar sig tid varje dag att leka och busa med djuren.LEK. Kerstin Dahlberg och sambon Anders Karnbrink tar sig tid varje dag att leka och busa med djuren.

Paradiset för fyrfotade Paradiset för fyrfotade 
semesterfiraresemesterfirare

Trivsamt Hundarna får ett eget möblerat rum.

Katten Lukas känner sig hemma. Alla hundarna har en egen innergård.

fullständigt älskar varandra, 
d b k
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Nyhetstips till vår sommarbilaga!Nyhetstips till vår sommarbilaga!

Tack för de tidigare årens spännande idéer! Tipsa redaktionen! johanna@alekuriren.se eller 0707-71 29 45


