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RONDEN

Måndag 10 september

Misshandel
Bråk uppstår på en adress i Nol. 
Totalt rapporteras fyra fall av 
misshandel.

Tisdag 11 september

Grön laser
En bilist blir beskjuten av grön 
laser då han färdas på E45 i 
höjd med Alvhem vid halv nio-
tiden på kvällen. Spaningstips 
finns i ärendet.

Onsdag 12 september

Inbrott i uthus
Inbrott i ett uthus i Alvhem. 
Trädgårdsredskap samt en 
vinkelslip tillgrips.

Torsdag 13 september

Skadegörelse
Inbrott i hemtjänstens lokaler i 
Surte. Det sker skadegörelse av 
datorer, men det är oklart om 
något tillgripits.

Fredag 14 september

Narkotikabrott
Fyra anmälningar om narkoti-
kabrott, innehav och eget bruk, 
sker i Älvängen.

Tre målsägande blir slagna med 
batong i Nödinge. Flera miss-
tänkta gärningsmän finns.

Blomsteraffären i Surte får en 
ruta krossad.

Söndag 16 september

Glaskross
Skadegörelse i form av 
glaskross rapporteras från 
kaféägarna på Albotorget i 
Skepplanda.

Antalet anmälda brott under 
perioden 10/9 – 17/9: 46. Av 
dessa är sju bilinbrott.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

POLIS

NÖDINGE. Höstens för-
sta företagarträff blev 
Jerry Brattåsens sista 
som näringslivsstrateg 
i Ale kommun.

Det har sammanlagt 
blivit ett 100-tal lik-
nande sammankomster 
under årens lopp.

– Ett hälsosamt sätt 
att sluta på, sade Jerry 
och syftade på kost-
rådgivare Jenny Elwes 
föreläsning om matens 
betydelse för en god 
hälsa.

Jerry Brattåsen slutar inte sin 
tjänstgöring i Ale kommun, 
men däremot kommer han 
att ha andra arbetsuppgifter.

– Det är dags att gå vidare 
och göra någonting annat, 
anta en ny utmaning i arbets-
livet. Jag ska bland annat 
arbeta med att få in mer EU-
medel till den kommunala 
verksamheten, säger Jerry 
som avtackades för sin sam-
ordnande roll i Ale Företags-
forum av Carin Ramneskär 
från Almi Väst, som stod som 
värd för onsdagsmorgonens 
frukostmöte i Nödinge.

Morgonen inleddes med 
ett föredrag av Ingrid Karls-
son, informatör på Skat-
teverket, som berättade om 
reglerna för den trängsel-
skatt som införs i Göteborg 
från och med årsskiftet.

– Jag kan inte försvara utan 
bara förklara hur trängsel-
skatten kommer att påverka 
oss, sade Ingrid.

Kommunchef Erik Lid-
berg berörde den pågående 
processen med att hitta 
en ny näringslivschef i Ale 
kommun. Av 130 sökanden 
hoppas kommunledningen 
att tillsammans med närings-
livsrådet kunna enas om en 
kandidat inom de närmaste 
veckorna.

– Tanken är att kunna pre-
sentera den nye näringslivs-
chefen på företagarkvällen 
den 24 oktober, förklarade 
Erik Lidberg.

Jenny Elwe avrundade 
mötet med sin syn på vad bra 
kost är och vad det ger för 
påverkan i det dagliga livet.

– Ta hand om er kropp, 
ni ska ha den resten av livet, 
blev hennes råd till de 30-tal 
gäster som lät starta dagen på 
Backa Säteri.

ALE. 15-21 oktober sker 
en uppmärksamhets-
vecka kring matvanor 
och fysisk aktivitet.

Det är en nationell 
kampanj som samord-
nas av statens folkhäl-
soinstitut.

– Nu uppmanar vi 
föreningar, företag och 
allmänhet att sluta upp 
och delta i arrange-
manget på olika sätt, 
säger Ale kommuns 
folkhälsoplanerare Bir-
gitta Fredén.

Ett friskare Sverige syftar till 
att öka kunskapen om goda 
matvanor och fysisk aktivitet 
och dess betydelse för hälsan. 
Det är ett samverkansprojekt 
med många aktörer inblan-
dade.

– Vi står bättre rustade i 
Ale inför den här kampanj-
veckan än vad vi har gjort 
tidigare år. Det finns med 
som ett särskilt uppdrag i 
vår verksamhetsplan, att vi 
ska jobba aktivt med den 
här veckan, säger Birgitta 
Fredén.

Föreningar, företag och 
andra organisationer inbjuds 
att delta inom ramen för de 
nationella riktlinjer som 
folkhälsoinstitutet tagit fram.

– Vi kommer att engagera 
förskolor, skolor och äld-
reomsorgen på olika sätt. I 
skolans värld kan det bland 
annat innebära att man väljer 
att förlägga undervisningen 
ute samtidigt som man rör på 
sig. Någon kanske vill ordna 
en hopprepstävling? Hur ser 
måltidsmiljön i bamba ut? 
Det finns många olika områ-
den att sätta lite extra fokus 
på under just den här veckan, 
säger dietist Jenny Sallan-
der.

– Meningen är inte att vi 

från kommunens sida ska 
ansvara för arrangemangen, 
däremot kan vi fungera som 
en inspirationskälla och 
samordna aktiviteterna. Vi 
kommer att sammanställa 
ett program som presenteras 
i Balansen, ett kommunalt 
folkhälsoblad, som skickas 
ut till samtliga hushåll vecka 
41. Det är ett specialnummer 
inför ”Ett friskare Sverige”. 
Föreningar som vill mark-
nadsföra sina programpunk-
ter har möjlighet att göra det. 
Då får man höra av sig till oss 
innan fredag, betonar Lotti 
Klug, brotts- och säkerhets-
handläggare i Ale kommun.

Aktiviteter
Redan fastlagda aktiviteter är 
Måltidens dag som infaller 
över hela landet den 18 okto-
ber. I samband med detta 
planeras också för en duk-
ningstävling inom skola och 
äldreomsorg. Samma dag är 
det inbokat två föreläsningar 
i Ale bibliotek, ”Bra mat 
för äldre” och ”Bra mat för 
familjen”.

Veckan bjuder också på 
invigning av en sagoskog 
mellan Nödinge och Nol.

– Det är en utveckling 
av den natur- och kultur-
guide som tagits fram i Ale 
kommun, förklarar Birgitta 
Fredén.

– Finns det ytterligare 
idéer på vad som kan hända 
i Ale under den här kampan-
jveckan tar vi tacksamt emot 
de förslagen. Det är bara 
fantasin som sätter gränser, 
avslutar Birgitta Fredén.

Hälsosamt frukostmöte på Backa Säteri

FRUKOSTGÄST

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Kostrådgivare Jenny Elwe föreläste på onsdagens frukost-
möte på Backa Säteri. Kampanj för ett 

friskare Sverige
– Fokus på goda matvanor 
och fysisk aktivitet

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Jenny Sallander, Birgitta Fredén, Lotti Klug och Kristine 
Arhage fungerar som samordnare i Ale kommun för den 
nationella uppmärksamhetsvecka kring matvanor och fysisk 
aktivitet som kommer att äga rum vecka 42, 15-21 oktober.

DAGS ATT SÄTTA 
HÖSTLÖK!
Blanda 3 förpackningar, 
betala för 2
Billigaste på köpet

99kr

HÖSTLÖK I LÖSVIKT
Vid köp av 5 kg eller mer, 
få 1 kg valfri lök på köpet!                      

GRÖNVÄXTER 25%
Orkidé 
phalaenopsis
2 grenar    

Gäller t o m 23 september 2012, med reservation för slutförsäljning.


