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NÖDINGE. En brand ut-
bröt på socialkontoret 
på torsdagsnatten.

Larmet kom till SOS 
strax före klockan två.

Brandmän från sta-
tionen i Nol var snabbt 
på plats och lyckades 
släcka elden.

Det var tredje natten i rad 
som räddningstjänstens per-
sonal fick rycka ut på larm i 
Ale. Brandmännen från Nol 
var först på plats och strax 
därefter kom även en styrka 
från Surte.

– Vi fick larm om brand 
i byggnad. Det visade sig 
inte vara så illa som vi först 
befarade. Det brann i fasa-
den, men ganska snart var 

läget under kontroll, förkla-
rar räddningsledare Joakim 
Balke.

Vad som orsakade tors-
dagsnattens brand är oklart. 
Lyckligtvis kunde räddnings-
tjänsten larmas i ett tidigt 
läge av ett vittne som befann 
sig i området.

– Vi kunde inte finna 
någon naturlig brandorsak. 
Det blir upp till polisen att 
utreda ärendet, säger Joakim 
Balke.

Tredje utryckningen 
på lika många nätter, vad 
säger du om det?

– Ingen bra tendens. Vi 
önskar en lugnare fortsätt-
ning på året, avslutar Joakim 
Balke.

JONAS ANDERSSON

BOHUS. Årets julfest i Bohus 
servicehus ägde rum den 19 
december. Arrangörer var 
Bohus hemtjänstpersonal 
och inbjudna var samtliga 
omsorgstagare i Bohus, både 
i servicehuset och boende 
runt omkring. Det kom 
drygt 50 pensionärer, några 
hade med sig sina anhöriga.

För en kostnad av 25 
kronor bjöds det på perso-
nalens hembakade tunnbröd 
med julpålägg, kaffe, lus-
sekatter och hembakt pep-
parkaka. Dessutom fick alla 
trevlig underhållning och 
en lott med hembakat som 
vinst.

Underhållningen bestod 
av luciatåg från en av Bohus-
skolans förskoleklasser, 

hemtjänstpersonalens och 
två omsorgstagares sång och 
vackert pianospel signerad 
en sjuksköterska i Bohus. 
Festen avslutades med lined-
anceuppvisning av repre-
sentanter från Saabs gam-
maldansförening i samarbete 
med Folkuniversitetet.

Som enhetschef är det en 
stor stolthet att förestå en 
personalgrupp med så stort 
engagemang för våra äldre 
och en stor glädje att få när-
vara bland alla glada pensio-
närer. Nu var det andra året 
vi arrangerade denna fest 
och därför anser vi det vara 
en tradition.

Lisbeth Olsson,
Enhetschef Hemtjänst Bohus

NÖDINGE. Thomas 
Jacobsson vann Ale 
Torgs lotteri ”Söndags-
lotten”.

Priset att fylla en 
kundvagn på ICA Kvan-
tum på tre minuter 
klarade han galant.

Sex matkassar till ett 
värde om 4 021 kronor 
kom julen väl till pass.

Av Ale Torgs 229 Sön-
dagslotter var det Thomas 
Jacobsson från Nödinge som 
blev den lycklige vinnaren. 
Några dagar före jul fick han 
uppdraget att sätta värde på 
sitt pris. Tre minuter med 
kundvagn på ICA Kvantum 
ivrigt påhejad av såväl ICA-
personal som företagarför-
eningens representanter. 
Thomas hade snitslat en 
bana i huvudet och strategin 
var tydlig.

– Kött, ost, kaffe, fisk och 
choklad. Det gick undan, 

men jag tycker nog att jag 
hann med det jag hade tänkt, 
sa en nöjd vinnare efter racet.

Kvittot bekräftade käns-
lan. De sex kassarna var värda 
4 021 kronor, något lägre än 

fjolårets 5 498 kr.
– Jag tycker nog ändå att 

Thomas race var ett av de 
bästa, inte i kronor räknat, 
men i kvalitet. Han valde bra 
och nyttig mat som också är 

det som kostar. Bra jobbat, 
berömde ICA-handlare 
Marianne Sjöö.
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Bilbrand i NödingeBilbrand i Nödinge

En bilbrand inträffade på Vitklövergatan i Nödinge strax 
efter klockan två på onsdagsnatten. Lågorna syntes lång-
väga ifrån och elden spred sig till ytterligare en bil som 
stod parkerad på området. Räddningstjänstens personal 
från Nol ryckte ut till brandplatsen. Båda de eldhärjade 
bilarna totalförstördes.                    Text: Jonas Andersson

Brand på socialkontoret

En brand utbröt på socialkontoret i Nödinge på torsdagsnatten.
Foto: Christer Grändevik

Branden lyckades begränsas till fasaden. Däremot drog det 
in en hel del rök i byggnaden.            Foto: Christer Grändevik

Julfesten i Bohus servicehus bjöd bland annat på persona-
lens hembakade tunnbröd med pålägg.

Thomas Jacobsson vann det åtråvärda priset att på tre minuter fylla en kundvagn på ICA 
Kvantum Ale Torg.

Julfest i Bohus servicehus

4 021 kronor på tre minuter4 021 kronor på tre minuter
– Thomas Jacoobsson vann kundvagnsracetbsson vann kundvagnsracet


