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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

RONDEN

Måndag 25 februari

Inbrott
Inbrott rapporteras från Ale 
GK i Alvhem. Gärningsmännen 
gör hål i två ytterdörrar och 
tillgriper backar med tomglas 
ur ett förråd. Kiosken utsätts 
för skadegörelse.

Klotter upptäcks på Maden-
skolan, Älvängen.

Tisdag 26 februari

Brand
Det brinner i ett badrum i en 
villa på Smedjebacken i Alafors. 
Räddningstjänsten rycker ut. 
Det är oklart vad som orsakat 
branden.

Onsdag 27 februari

Stöld av motorsågar
Inbrott på Utby Maskin i Älv-
ängen. Tjuvarna gör ett hål i 
väggen och tar sig in i fastighe-
ten. Motorsågar tillgrips.

Torsdag 28 februari

Narkotikabrott
En polispatrull stoppar en bil på 
E45 mellan Nödinge och Bohus. 
Fordonet är efterlyst. Föraren 
stannar bilen och springer från 
platsen. Mannen grips av polis. 
Han är bland annat misstänkt 
för brott mot knivlagen och 
narkotikabrott.

Villainbrott i Kollanda. 
Diverse gods tillgrips.

Två minderåriga snattare 
ertappas på Ica Supermarket i 
Älvängen.

Lördag 2 mars

Villainbrott
Villainbrott i Älvängen. Tju-
varna lyfter ut en fönsterruta 
och tar sig in i bostaden. Gods 
tillgrips.

Inbrott i ett båthus hos 
Älvängens Båtklubb. Verktyg 
tillgrips.

Antalet anmälda brott under 
perioden 25/2 – 4/3: 44. Av 
dessa är fyra källarinbrott, två 
bilinbrott och ett biltillgrepp.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

POLIS
ÄLVÄNGEN. I oktober 
planerar vårdcentralen 
och folktandvården i 
Älvängen att påbörja 
fl ytten till den nya han-
delsplatsen. 

Vad som kommer att 
bli av den gamla lokalen 
återstår att se.

Den 1 oktober får man till-
träde till lokalerna, som är 
belägna på övervåningen i 
det nya köpcentrat.

– Flytten kommer att ske 
under pågående verksamhet, 
så det blir en utmaning. Som 
tur är kan vi lägga över en del 
på Skepplanda vårdcentral 
under tiden, säger verksam-
hetschefen Eva Herlenius.

Vad som kommer att 
hända med den gamla loka-
len finns det ännu inget svar 
på. 

Då vårdcentralens kon-
trakt med fastighetsägaren 
Hemsö först måste löpa ut 
kan det dröja innan en ny 
hyresgäst kan ta över. 

– Vi hoppas på att en 
annan vårdaktör vill hyra 
in sig i lokalen, säger Bar-

bora Danese Pohorela på 
Hemsö.

Eva Herlenius ser fram 
emot att flytta verksamheten 
till handelsplatsen som just 
nu håller på att byggas. 

– Vi kommer att få ända-
målsenliga lokaler som är 
mer lämpliga för verksam-
heten. Dessutom blir kom-
munikationerna bättre. Efter 
flytten kommer det att finnas 
apotek i samma hus och dess-
utom blir det bättre buss- 
och tågförbindelser. 

JOHANNA ROOS

NÖDINGE. Eva Schiller 
har fått sin efterträ-
dare.

Jenny Blixth är ny 
som förste överförmyn-
darhandläggare i Ale 
kommun.

– Stimulerande att få 
jobba i en större orga-
nisation. Jag ser det 
som en möjlighet att 
kunna utveckla arbetet 
vilket är både viktigt 
och roligt, säger Jenny 
till lokaltidningen.

Jenny Blixth tillträdde sin 
tjänst i Ale kommun den 21 
januari. Jenny kommer när-
mast från Tjörns kommun 
där hon arbetat som överför-
myndarhandläggare i tre och 
ett halvt år.

– Jag var ensam och fick 
sköta allt på egen hand, 
berättar Jenny som attra-
herades av att få verka i ett 
större sammanhang.

– Här har jag kollegor och 
en betydligt större organi-
sation. Det ser jag som en 
fördel.

Jenny Blixth bor i Sva-
nesund sedan 17 år tillbaka, 
men är ursprungligen från 
Hisingen. Ale är hon inte 
särskilt bekant med.

– Innan jag började jobba 
här så visste jag inte mycket 
om Ale, inte mer än att det 
låg på andra sidan Göta 

älv. Nu har jag åkt runt en 
del och bekantat mig med 
de olika orterna. Det är ett 
kuperat landskap och jag har 
förstått att det är en fören-
ingstät kommun.

Ditt intryck av din nya 
arbetsplats?

– Jag känner mig jättebe-
kväm. Det är ett glatt gäng 
och en avslappnad stäm-
ning. Folk som jobbar här är 
glada och väldigt stolta över 
att Alependeln är igång. Det 
finns en förväntan i organisa-

tionen.
Vad är prioriterade 

arbetsuppgifter för dig?
– Att rekrytera fler gode 

män och utveckla stödet för 
dem som redan finns. En god 
man ska känna sig trygg i sin 
roll och få den utbildning 
som hon eller han behöver. 
Tillgängligheten över Inter-
net är också något som vi 
hoppas kunna förbättra.

JONAS ANDERSSON

ALAFORS. Varje år sedan 
1996 har Ale Rotary delat ut 
ett diplom och tillhörande 
stipendium till en förening 
eller enskild person som 
gjort en humanitär eller all-
männyttig insats.

– Mottagaren skall verka i 
Ale kommun, förklarar Leif 
Axelsson, president i Ale 
Rotary.

Årets stipendium var på 
3 500 kronor och tillföll Nol-
Alafors Kulturförening. Dip-
lomet och tillhörande pen-
ninggåva delades ut i sam-
band med ett Rotarymöte på 
Pelarteatern.

– Vi var 19 medlemmar 
som fick höra lite historia 
kring Pelarteatern samt ta 
del av repetitioner inför en 
kommande föreställning 
som har premiär den 9 mars, 
berättar Leif Axelsson.

Motiveringen löd: ”En 
unik förening av unga för 
unga som på sitt eget sätt 
sedan starten 1987 engagerat 
och skapat scenutrymme och 
glädje för många barn och 
unga i Ale kommun.”

– Vårdcentralen och folktand-
vården fl yttar i oktober

Oklart om gamla lokalen

Lokalen hyr vårdcentralen och folktandvården av Hemsö, 
som får hitta en ny hyresgäst när det nuvarande kontraktet 
löper ut. Önskemålet är någon annan vårdaktör. 

Eva Herlenius, verksamhets-
chef för Älvängen/Skepp-
landa vårdcentral.
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Ny överförmyndare på plats

Överförmyndarnämndens ordförande Tony Karlsson (KD) 
välkomnar Jenny Blixth, överförmyndarhandläggare i Ale 
kommun.

Ale Rotary 
Diplom till
Nol-Alafors 
Kulturförening

President Leif Axelsson överräcker Ale Rotary Diplom till President Leif Axelsson överräcker Ale Rotary Diplom till 
Patrick vant Hof, ordförande i Nol-Alafors Kulturförening.Patrick vant Hof, ordförande i Nol-Alafors Kulturförening.

VÅLD I NÄRA 
RELATIONER

Kvinnojouren Vändpunkten 
Kungälv/Ale
Box 327
442 10 Kungälv
Tel: 0303-249 250
kvinnojouren.kungalv-ale@tele2.se

VÄLKOMMEN 
hälsar vi på kvinnojouren! 

Kursen kommer att hållas på torsdagar 
klockan 18.00 - 20.00 i Studieförbundet 
Vuxenskolans lokaler i Kungälv med start 
torsdagen den 7 mars 2013
Vi kommer bland annat att lära oss om våldets 
normaliseringsprocess, härskarteknikerna samt 
kvinnojourens arbete.

För mer information och anmälan kontakta oss på 
telefon: 0303-249 250 eller 
via e-post: kvinnojouren.kungalv-ale@tele2.se

Kursen riktas till alla och är kostnadsfri. 

Kvinnojouren Vändpunkten Kungälv/Ale 
anordnar en studiecirkel under våren 2013

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Räkna ut 
ditt nya

elpris på 
aleel.se


