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Försäkra ditt boende 
hos oss och få sänkt 
personbilspremie!
Ring mig så berättar jag mer.
Anna Turäng, 0520-49 49 64 
Säljare Privat Försäkring 

lansforsakringar.se/alvsborg

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

RONDEN

Måndag 19 november

Två gripna
Två personer som håller på att 
bryta sig in i ett par bilar i Nol 
ertappas och grips av polis.

En person grips för stöld på Ica 
Kvantum. 

Båtstöld rapporteras från 
Surte.

Onsdag 21 november

Tjuvtankning
Tjuvtankning sker på Statoil i 
Älvängen. Spaningstips finns i 
ärendet.

Torsdag 22 november

Kamerastöld
Två digitalkameror och dator-
högtalare tillgrips ur en låst 
låda i Bohusskolans bildsal.

Containerinbrott i Bohus. 
Diverse elverktyg tillgrips.

Fredag 23 november

Villainbrott
Villainbrott i Nol. Brytskador 
upptäcks på fönsterkarmen. 
Diverse gods tillgrips, bland 
annat smycken.

Målsägande ringer till polisen 
då han för sin ytterdörr sön-
dersparkad. En patrull rycker 
ut och lyckas gripa en man i 
området. Målsägande tillkallas 
och pekar ut personen.

Lördag 24 november

Olaga hot
En större grupp ungdomar stör 
ett idrottsevenemang i Bohus-
hallen. Ungdomarna uppträder 
hotfullt. När polisen anländer 
har ungdomarna lämnats plat-
sen. En anmälan om olaga hot 
upprättas.

Söndag 25 november

Inbrott
Inbrott hos två olika företag i 
Älvängen. I båda fallen har en 
röd Saab med registrerings-
nummer RGX 560 varit synlig.

Antalet anmälda brott under 
perioden 19/11 – 26/11: 27. Av 
dessa är fyra bilinbrott.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

POLIS NOL. Torsdagen den 6 
december håller Tommy 
Moberg en föreläsning 
om doping.

Aleborna inbjuds till 
Sportlifes anläggning 
i Nol.

– Detta är ett led 
i vårt förebyggande 
arbete, säger Susanne 
Sebestyen, ställföre-
trädande platschef på 
Sportlife Nödinge/Nol.

Föreläsningen är sprungen 
ur ett sedan tidigare upprät-
tat samarbete mellan Sport-
lifes anläggningar i Ale, 
Vakna och Ale kommun. 
På förmiddagen kommer 
Tommy Moberg att hålla en 
specialdesignad utbildning 
för Sportlifes medarbetare 
och kommunens personal. 

På kvällen den 6 december 
är det allmänhetens tur att få 
lyssna till Tommy Moberg, 
som är expert och sakkun-
nig på ämnet missbruk och 
doping.

– Vi upplever inget pro-
blem på våra träningsanlägg-
ningar, men vi vill jobba i 
förebyggande syfte. Det ska 
bli oerhört intressant att få 
lyssna till Tommy. Att vi ges 
möjligheten att lära oss mer 
om otillåtna preparat är jät-
tebra, säger Sara Bohman, 
platschef i Nödinge.

Tecken och symptom
Tommy Moberg kommer att 
lyfta fram de senaste forsk-
ningsresultaten samt upplysa 
om tecken och symtom som 
är signifikativa för just denna 
grupp missbrukare.

– Alla är välkomna och 
föreläsningen är gratis. Vi har 
100 platser och det är först 
till kvarn som gäller. Bok-

ningarna har redan börjat 
strömma in, säger Susanne 
som utlovar en så kallad goo-
diebag till besökarna.

ALAFORS. Ensam är 
stark brukar det heta, 
men inte i det här fal-
let.

För att få till stånd 
en schysstare elmark-
nad har Ale El allierat 
sig med ett par kollegor 
i branschen.

– Konsumentperspek-
tivet är i fokus för våra 
diskussioner, säger 
Malin Flysjö, mark-
nadschef på Ale El.

På kort tid har Ale El träffat 
Energimarknadsinspektio-
nen och nu senast Konsu-
mentverket. Dessutom förs 
en dialog med branschorga-
nisationen Svensk Energi.

– Det finns ingen egenvin-
ning i detta, syftet är istället 

att få bukt med den oseriösa 
försäljning som förekom-
mer inom elhandelsbrans-
chen. Telefonförsäljare och 
dörrknackare vilseleder inte 
sällan konsumenterna, säger 
Malin Flysjö.

Bra dialog
På mötet med Konsument-
verket hade Ale El sällskap av 
representanter från Kungälv 
Energi och Karlstad Energi.

– Vi fick till en mycket 
bra dialog. Budskapet var att 
berätta om de tvivelaktiga 
metoder som används vid 
försäljning av el och att det är 
konsumenterna som hamnar 
i kläm, säger Malin Flysjö.

– Vi tog också tillfället i 
akt att upplysa Konsument-
verket om de prisjämförelse-
sajter som finns på nätet och 

att långt ifrån alla överens-
stämmer med verkligheten. 

Vad hoppas ni få ut av 
ert arbete?

– Genom att samla styr-
korna och driva den här 
typen av frågor, så kan det 
förhoppningsvis leda till 
en schysstare elmarknad på 
sikt. Nu har vi påbörjat en 
resa tillsammans med andra 
bolag som delar våra värde-
ringar. Som situationen är nu 
så är det lätt att du som kon-
sument blir lurad, avslutar 
Malin Flysjö.

Allierar sig för schysstare elmarknad

Malin Flysjö, marknadschef på Ale El.

Föreläsning om dopingFöreläsning om doping
– Aleborna välkomnas 
till Sportlife Nol

– Konsumentperspektivet i fokus

PÅ SPORTLIFE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Sportlifes platschefer Anna Smedberg, Sara Bohman och Susanne Sebestyen hälsar Ale-
borna välkomna till nästa veckas föreläsning med Tommy Moberg. Föreläsningen äger rum 
på Sportlife Nol torsdagen den 6 december. 

Waldorfskolan i Kungälv

Tvetgatan 9, Kungälv
www.fredkullaskolan.se

Telefon 0303-63670

presenterar stolt sin 
berömda och sagolika

Servering, loppis & hantverk m.m.
Lördag 1 december kl 10-15
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