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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

RONDEN
Tisdag 27 november

Tjuvtankning
Tjuvtankning rapporteras från 
Shell i Nol.

En person grips i Bohus, 
misstänkt för narkotikabrott.

Onsdag 28 november

Stöld
Två vibrationsplattor tillgrips 
från den byggarbetsplats där 
resecentrum i Älvängen håller 
på att färdigställas.

Torsdag 29 november

Narkotikabrott
Polisen griper två personer i 
Nödinge, misstänkta för narko-
tikabrott.

Fredag 30 november

Dieselstöld
Dieselstöld från en lastbil till-
hörande Surte Åkeri.

Två personer på Bohussko-
lan testas positivt och är miss-
tänkta för narkotikabrott.

Söndag 2 december

Brand
Brand i ett garage i Nödinge. 
Stor spridningsrisk föreligger. 
Polisen upprättar en anmälan 
om allmänfarlig vårdslöshet.

Antalet anmälda brott under 
perioden 26/11 – 3/12: 47. Av 
dessa är fyra bilinbrott.

POLIS

Skepplanda Hålanda SPF:s 
bingosektion hade årsavslut-
ning i tisdags. Förutom trev-
ligt spel bjöds det på glögg 
och pepparkakor. Efter fem 
fyllda brickor förflyttade vi 
oss till smörgåsbordet, där 
vi bjöds på goda landgångar. 
Varje spelare fick även en 
Tia-lott var, hoppas många 
gick hem med vinst på dem. 
Just denna tisdagskväll var 
spelvinsten på bingospelen 
extra hög.

Bingokommittén tackar 
alla spelare för det gångna 
året och önskar alla väl-
komna tillbaka den 8 januari 
i Skepplanda Bygdegård.

❐❐❐

Bingoavslutning i 
Skepplanda bygdegård Under sakkunnig ledning av Claes 

Andersson, Nödinge, har 38 med-
lemmar i SPF Alebygden förkovrat 
sig i vinkunskap. Vi fick en fördjupad 
insikt i hur man bedömer viners doft 
och smak. Claes var en mycket peda-
gogisk lärare och vi lärde oss mycket.

Som motvikt var 27 SPF-are ute 
och vandrade. Av misstag gick vi ifrån 
fyra deltagare som fick en egen pro-

menad i Nödinge. Majoriteten gick 
till Nol.

Vi förenades i Ale gymnasium och 
åt tillsammans en utsökt måltid sig-
nerad Roger Johansson.

Nu börjar spontanvandringarna 
med samling första gången vid pen-
delparkeringen i Nödinge den 7 
december.

Lennart Mattsson

Trafi kolycka i SkepplandaTrafi kolycka i Skepplanda

En trafi kolycka inträffade på Skepplandavägen i höjd med Forsval-En trafi kolycka inträffade på Skepplandavägen i höjd med Forsval-
lens idrottsplats på torsdagseftermiddagen, strax efter klockan fyra. lens idrottsplats på torsdagseftermiddagen, strax efter klockan fyra. 
Två bilar kolliderade i korsningen. En person fördes till sjukhus med Två bilar kolliderade i korsningen. En person fördes till sjukhus med 
lindriga skador.lindriga skador.
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Ömsom vin och ömsom vandring med SPF

BOBUTIKEN ALE TORG, 12, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

Allmänheten välkomnas till Svensk Fastighetsförmedling på Ale 
Torg 12 i Ale där pepparkakshuset visas upp i butiken under 
ordinarie öppettider mellan den 5 och 13 december.  
Öppet också söndagen den 9 december 10.00-15.00

Det går även bra att läsa mer och se bilder på vår  
hemsida: www.svenskfast.se/ale

PEPPARKAKSGRÄND 24, NÖDINGE
Storlek: 1 rok | Boarea: 0,1 kvm | Tomt: 1 kvm 
EP: 1 kWh/m²/år | Pris: 1 500 kr/bud
Mäklare: MONICA CARLSSON 0303-74 90 03
Bostadsinfo till mobil: sms:a 99684 till 71122
Budgivning avslutas 14/12

Smakfull fastighet  
i hjärtat av Ale

Försäljningen av Pepparkakshuset är en del i Svensk Fastighetsförmedling Ales julkampanj 
där pepparkakshuset säljs till förmån för Vaknafonden i kampen mot droger. 


