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Full koll under
parketten.

Vår försäkring Varudeklarerat
innebär att huset du köper eller säljer
är besiktigat, samt att du är skyddad

NÖDINGE ALE TORG 12 
TEL 0303-74 90 00 

SE VÅRT UTBUD AV VILLOR 

OCH BOSTADSRÄTTER PÅ 

WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

Inga skelett i
garderoben.

Vår försäkring Varudeklarerat
innebär att huset du köper eller säljer
är besiktigat, samt att du är skyddad
mot kostsamma efterräkningar i tio
år från avslutad affär.

För att få veta mer om de unika fördelarna med att
köpa eller att sälja ett Varudeklarerat hus,
kontakta din Bobutik eller gå in på svenskfast.se.

Stefan Hult 
Säljare Lantbruksförsäkring 
Liv och Pension, 0322-785 13  
Peter Frisk Jovander 
Företags- och Lantbruks- 
rådgivare Bank, 0520-49 49 53

Vi hjälper dig med
lantbrukets bank- och 
försäkringslösningar.

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

RONDEN
Måndag 29 oktober

Stöld av verktyg
Tillgrepp av verktyg ur en låst 
container i Älvängen.

Tisdag 30 oktober
Narkotikabrott
Två män i Nol, båda 19 år gamla, 
är misstänks för narkotika-
brott. Ärendena gäller eget 
bruk och innehav.

Onsdag 31 oktober
Dricktjuvar
Inbrott rapporteras från Vim-
mervi idrottsplats i Nödinge. 
Någon har brutit upp altandör-
ren till NSK:s klubbhus och 
tillgripit dricka.

Torsdag 1 november
Försök till villainbrott
Försök till villainbrott i Surte. 
Fönstret är uppbrutet, men 
gärningsmännen har inte lyck-
ats ta sig in i bostaden.

Lördag 3 november
Äggkastning
Tre fastighetsägare i Älvängen 
anmäler äggkastning mot sina 
bostäder.

Villainbrott i Hålanda. 
Okända gärningsmän bryter 
upp altandörren. Det är ännu 
okänt vad som tillgripits.

Söndag 4 november
Inbrott i Surte
Inbrott på Bedas Café i Surte. 
Växelkassan tillgrips.

Villainbrott i Bohus. Smycken 
tillgrips.

POLIS

ÄLVÄNGEN. På lördag 
blir det ugglejakt i Älv-
ängen.

Efter mörkrets 
intrång drar arrang-
emanget igång.

– Det är fjärde året 
i rad som vi gör detta 
och i fjol kom ett 80-
tal personer, berättar 
initiativtagarna Ma-
deleine Almqvist och 
Ulrika Sten Sporrong.

Samlingsplatsen för lörda-
gens ugglejakt är Gruvåsvä-
gens lekplats. Alla som vill 
hälsas hjärtligt välkomna till 
familjefesten, som växer för 
varje år som går.

– Vi gör detta i all enkel-
het. Varje deltagare har med 
sig en ficklampa, så ger vi oss 

ut på en liten slinga i skogen 
och letar efter ugglor. I sam-
band med detta sker en tips-
promenad med frågor för 
både vuxna och barn. Vi har 
lyckats få givmilda näringsid-
kare i Älvängen att ställa upp 
med priser, förklarar Made-
leine.

Deltagarna betalar en 
slant för tipspromenaden 
och pengarna går oavkortat 
till Barncancerfonden, till 
minne av Frida Lysholm. 
Efter ugglejaktens slut finns 
det möjlighet att grilla då 
arrangören lovat att göra upp 
en eld.

– Det är bara att ta med sig 
korv och en grillpinne, avslu-
tar Madeleine Almqvist.

JONAS ANDERSSON

SURTE. Ett intresse 
större än någonsin.

Glasmålningen 
lockade rekordmånga 
deltagare.

– På tisdagen räknade 
vi in 90 personer och 
det har vi aldrig varit 
i närheten av tidigare, 
säger Joan Wangel på 
Glasbruksmuseet.

Glasmålning är en återkom-
mande aktivitet på höst- och 
sportlovet. När Glasbruket 
slog upp dörrarna i tisdags 
vällde besökarna in. Även 
på onsdagen var tillström-
ningen av besökare god.

– Jag har aldrig varit med 
om dess like. Jätteroligt att 
intresset är så stort, förkla-
rade Joan Wangel som hade 
fullt upp med att förse alla 
deltagare med glas, färg och 
fika.

Många barn kommer till-
sammans med mormor och 
morfar, farmor och farfar. 
En del väljer att ha med sig 
glas hemifrån, andra köper 
på plats.

– Detta är ett billigt nöje 
jämfört med många andra 
aktiviteter, säger Joan.

Innan barnen sätter igång 
och målar ska glaset spri-
tas. Det är för att färgen ska 
fastna. Därefter är det bara 
att låta kreativiteten flöda.

– Om man bränner glaset i 
ugnen efter att man är färdig 
så tål det att diskas i maski-
nen, förklarar Joan Wangel.

JONAS ANDERSSON

Dags för ugglejakt i Älvängen

Madeleine Almqvist och Ulrika Sten Sporrong hälsar alla 
hjärtligt välkomna till lördagens ugglejakt i Älvängen. 
Samling kommer att ske på Gruvåsvägens lekplats.

Rekordstort intresse för glasmålning

Det fanns många fi na kulörer att välja bland.

ÄLVÄNGEN. Bernt 
Larsson repeterar mer 
än gärna sina kunska-
per.

Varje lov, år efter år, 
praktiserar han den 
gamla tidens repslag-
ning.

Barnen uppslukas 
av Bernts fängslande 
sätt att beskriva och 
visa det ädla hantver-
kets konst på.
Förnyelser i all ära, men 
ibland är det gamla beprö-
vade kort som är de absolut 
bästa. En omåttligt popu-
lär lovaktivitet är ”Slå rep 
med Bernt”. Konceptet 
följer ett invant mönster 
och besökarna fortsätter att 
strömma till i massor.

– Det kommer nya barn 
som vill lära sig hur man 
slår rep. Jag vet inte hur 

många lovdagar som jag har 
stått här, men jag gör det 
gärna så länge deltagarna 
tycker att det är kul, säger 
Bernt Larsson till lokaltid-
ningen.

Repslagarmuseet öpp-
nade sina portar för lovle-
diga skolbarn i dagarna två, 
torsdag och fredag. Kön 
ringlade sig längre än det 
rep som barnen fick slå. I 
väntan på sin tur kunde del-
tagarna avnjuta en fika då 
det var uppdukat med både 
saft och bullar.

Repet som de höstlovs-
lediga barnen tillverkade 
under Bernts Larssons 
ledning fick de givetvis 
behålla. Det lämpar sig 
för övrigt utmärkt till att 
använda som hopprep.

JONAS ANDERSSON

Bernt repetition glädjer barnen
Håller traditionen vid liv. Bernt Larsson visar hur det går 
till att slå rep.


