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PRIS 2 635 000 kr/bud. TOMT 2 463 kvm .
EP 89 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning. Båstorp
183. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

ALE ALVHEM 7 rok, 172 + 20 kvm
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VARUDEKLARERAT*

PRIS 1 695 000 kr/bud. TOMT 679 kvm .
EP 160 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Skjutbanevägen 6. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

ALE ÄLVÄNGEN 6 rok, 102 + 10 kvm
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PRIS 2 195 000 kr/bud. TOMT 1 474 kvm .
EP 117 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Fridhemsvägen 1. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

ALE SURTE 10 rok, 132 + 25 kvm
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VARUDEKLARERAT*

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

VILLOR ALE

Efter jul kommer visningshelg
Funderar du på att sälja? Se till att din bostad syns där köparna finns  

– var med på Sveriges största visningshelg den 12-13 januari. Läs mer på 
svenskfast.se eller kom in till oss i någon av våra bobutiker. 

God Jul & 
 Gott Nytt År!

Medan du firar jul förbereder vi din försäljning. 
När julen är över och allt drar igång är både du  
och din bostad redo för visning. Läs mer om hur
”bäst förberedd gör bäst affär” på svenskfast.se  

eller kom in till oss i någon 
av våra bobutiker. 

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

RONDEN

Tisdag 11 december

Skadegörelse
Sex bilar på Gallåsvägens par-
kering i Nol utsätts för skade-
görelse. En misstänkt gärnings-
man grips senare av polis.

Villainbrott i Bohus. Tjuvarna 
tar sig in via altandörren och 
tillgriper diverse gods.

Två personer i Nödinge grips av 
polis, misstänkta för narkotika-
brott. Det handlar om eget bruk 
och innehav.

Villainbrott i Nödinge. En tv-
apparat tillgrips. Spaningstips 
finns i ärendet.

Onsdag 12 december

Kabelstöld
Kabelstöld rapporteras från en 
byggarbetsplats i Bohus.

Försök till stöld genom inbrott 
på Nödinge Golfklubb.

Lördag 15 december

Våld och hot
En person tar sig olovligen in 
i målsägandes bostad i Bohus. 
Under våld och hot tilltvingar 
sig mannen en tv-apparat samt 
ett paket cigaretter.

Antalet anmälda brott under 
perioden 10/12 – 17/12: 35. Av 
dessa är åtta bilinbrott och ett 
biltillgrepp.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

POLIS

Årets sista månadsmöte 
med Aktiva Seniorer inled-
des traditionsenligt med 
glögg och pepparkakor. 
Punktligt klockan tio tågade 
drygt 50 unga Lucior, tärnor, 
tomtenissar, stjärngossar, 
pepparkaksgummor och 
gubbar från Sandbackasko-
lans förskola in och intog i 
god ordning sina platser på 
scenen. Vilket skådespel!

Barnen bjöd oss på många 

kända julvisor framförda med 
entusiasm och sångglädje. 
Det var uppenbart för oss 
alla att både lärare och elever 
hade lagt ner mycket förbere-
delsearbete.

Svängde mest gjorde det 
i ”Staffan Stalledräng” och 
”En sockerbagare” till musi-

ken ”Some of these days”. 
Föreställningen avslutades 
med allsång i ”När julen 
kommer skall varenda unge 
vara gla´”.

Efter barnen kom Kung-
älvs Lucia och hennes 
sex tärnor. 250 seniorer 
njöt av de finstämda 

julvisorna. Framförandet var 
stämningsfullt och på en hög 
musikalisk nivå och belönades 
med rikliga applåder och 
pengar i sparbössorna.

När gardinerna åter dra-
gits från fönstren kunde det 
fina vintervädret lysa upp 
salen och kaffe med skink-

smörgås smakade extra gott.
Bengt och Vivi-Ann 

informerade om kommande 
resor och teaterbesök och sex 
lyckliga vinnare fick hämta 
sina vinster i månadslotteriet. 
Mötet avslutades med att 
Göran fick mottaga blommor 
och välförtjänta applåder för 
allt arbete, som han lägger 
ner som ordförande i fören-
ingen. 

Ulf Lundqvist

Luciafi rande hos Aktiva Seniorer

Tel. 0303-74 64 60 
Postvägen 7, Älvängen

www.rosahuset.net

ÖPPET 
ALLA 

DAGAR!


