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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

RONDEN

Tisdag 4 juni

Misshandel
Strax före klockan 19 inträffar 
ett brott som polisen rubri-
cerar som misshandel. Det är 
fyra unga tjejer, samtliga hem-
mahörande i Ale, som träffar 
tre okända män i Surte. Dessa 
män tvingar tjejerna att röka, 
ett för dem okänt preparat. När 
polispatrullen anländer platsen 
är tjejerna tydligt påverkade.

Smitning från bensinnota 
rapporteras från Statoil i Älv-
ängen.

Onsdag 5 juni

Narkotikabrott
Polisen slår till mot en adress i 
Älvängen där det förekommer 
cannabisodling. Ett hundratal 
plantor upptäcks.

Torsdag 6 juni

Skadegörelse
Skadegörelse på Kyrkbyskolan, 
Nödinge. Torrt gräs placeras 
på ett bord och antänds. Elden 
släcks emellertid snabbt av 
personer som befinner sig på 
platsen och skadorna begrän-
sas till bordet.

En moped tillgrips i Alafors.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

POLIS

Inte blir det enklare 
om man börjar höra lite 
dåligt. Ring Hörsellinjen 

0771-888 000.
www.horsellinjen.se

Hörselskadades Riksförbund

Tycker du 
att din chef
är otydlig?

Vigerne Invest

Brf Säteriet 1 & 2

Visning 
torsdag 13 juni 

kl 17-19
 

18 juni kl 18-19
i Backa Säteri,  
Säterivägen 2,  

Nödinge

Hustyp

Antal

Boarea  

Antal rum

Pris: 1 195 000 – 1 695 000 kr

A

-

-
-

 
Lägenhet 2 rok, 65 kvm  

boendekostnad/mån ca 6 150 kr
Lägenhet 3 rok 74 kvm  

boendekostnad/mån ca 7 200 kr
I boendekostnaden ingår månads- 

-

Camilla Christander 
Tel 0725 - 60 11 33 

www.ccfast.se

Alekuriren behöver Din hjälp med 
att fylla årets sommarnummer 

med spännande artiklar.

TIPSA REDAKTIONEN 
REDAN IDAG! 
johanna@alekuriren.se
0707-71 29 45

TIPSA ALEKURIREN

5 BÄSTA TIPSEN 

BELÖNAS MED EN 

TRISSLOTT!

Räddningstjänsten larmas till Sandliden i Bohus på 
nationaldagen, strax före klockan sex på kvällen. En man 
har fått en åkgräsklippare över sig. En ambulanshelikop-
ter transporterar mannen till sjukhus. Det är oklart hur 
allvarliga skadorna är.                   Foto: Christer Grändevik

Fick åkgräsklippare över sigFick åkgräsklippare över sig

Miljön är storslagen och när 
dessutom vädret visade sig 
från sin allra bästa sida hade 
arrangören inte mycket att 
klaga på. Inte besökarna heller 
för den delen. Det var trivsamt 
och familjärt på Klintens Loge 
där glada amatörer och mer 
erfarna konstnärer samsades 
om utrymmet.

– En salig blandning av 

hobby, hantverk och konst, 
berättar Jessica Randén.

På den cowboy- och wes-
terninspirerade logen finns 
många äldre lantbruksredskap 
och verktyg. På gården finns 
dessutom getter, ponnyer och 
hönor som besökarna fick 
anledning att bekanta sig med.

– De minsta barnen red 
på gårdens gamla shetlands-

ponny och folk satt i solske-
net, åt våfflor och lyssnade på 
countrymusik, berättar Jessica 
Randén.

Utställarna var Katarina 
Berg, spetsklänningar, måleri 
och stickade tröjor. Eric 
Olsson, 8 år, flätade korgar. 
Emma Ericsson, 14 år, foto. 
Jessica Randén, foto. Hillevi 
Pettersson, måleri. Sonia 
Erlandsson, betongkonst. 
Michelle Winkel, Göta, bar-
biedocksklänningar.

Den nyöppnade butiken 
Kära Krusmynta i Prässebo 
visade möbler från det egna 
snickeriet.

Utställning på westerninspirerad loge

Den cowboy- och westerninspirerade logen hade förvandlats 
till utställningshall för en dag.

Michelle Winkel från Göta visade upp sina förtjusande bar-
biedocksklänningar.

LE KOMMUNA

 
Traditionsenlig våravslutning  
för skolorna i Älvängen
Särskolan     Älvängenskolan     Madenskolan     Aroseniusskolan

Älvevi - Torsdag 13 juni kl 9.00
I händelse av regn ordnas alternativt program på följande sätt:
• Madenskolans elever i skolans idrottshall (Ej plats för föräldrar)
• Älvängenskolans elever i skolans gymnastikhall (Ej plats för föräldrar)
• Särskolans högstadium går till sina klassrum
• Aroseniusskolans 9:or i aulan, därefter i klassrummen. (Ej plats för föräldrar i aulan)
• Övriga klasser i sina klassrum

Hjärtligt välkomna! Rektorerna i Älvängens skolor.

PRÄSSEBO. Det bjöds på varierande uttrycksfor-
mer när Klintens Loge ordnade med konstutställ-
ning i lördags.

Ett 60-tal personer kom till Prässebo och den 
vackra försommaridyllen.

– Nästa sommar hoppas vi att ännu fl er barn 
och vuxna vill ställa ut på Klintens Loge, säger 
Jessica Randén.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se


