
Känn ingen sorg-gänget.

Aleskådis på 
vita duken
ALE. Den 19 juli hade 
göteborgsfi lmen 
"Känn ingen sorg" 
premiär, med Adam 
Lundgren från Skepp-
landa i huvudrollen.

Att han gör succé i 
rollen som Pål är kriti-
kerna enade om.

Läs sid 6

Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
www.svartpavittekonomi.se

Säkra siffror  
      till fast pris!
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Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla 
dagar 7-23 Ale Torg

NICE AND EASY
16st glassar.

Jfr pris 3,68kr/st

/st

Glassigt!
Glassbox för 
hela familjen

Nu 15:-/st
Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00

www.axums.seTrädgårdskorgar Ord pris 59-89:-/st.

Åter lördagsöppet
från 17 augustifrån 17 augusti

Ale Torg 10, 
Nödinge. 
0303-229433

ALE TORG

T O M 20 AUGUSTI

UPP TILL 70%

PASSA PÅ! 
UTFÖRSÄLJNINGEN FORTSÄTTER!

NU!

  

Lödöse 0520-66 00 10
/st

Kakburk

Gäller mot kupong, t o m 11/8-13

Swits 270g
Olika smaker

Ridskolan för ungdomar och vuxna 
med höga krav på kvalitet

K-RIDCENTER
Vi finns på Hamnens Gård, Älvängen 

Vuxna:

Lena Karlsson

0705-18 17 77

Byt upp dig eller börja rida?
Vi har ridning för alla åldrar på alla nivåer, för dig som aldrig 

ridit tidigare – dig som vill tävla, på ponnys och hästar.

Ungdomar:

Annika Teibl    

0709-81 77 11

Info och anmälan
www.k-ridcenter.se
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Fredag
9 augusti

Knallarna 
kommer!

ÄLVÄNGEN. Flera gånger under 
sommaren har obehöriga tagit sig 
in på Carlmarksområdet i Älv-
ängen.

Natten till i måndags var det 
dags igen.

Okända gärningsmän bröt upp 
stålgrinden för att sedan måla på 
en vägg i en övergiven fabrikslo-
kal.

Trots att Ale kommun har hägnat in områ-
det och sett till att det bevakas så fortsätter 
obehöriga att ta sig in på Carlmarksområ-
det i Älvängen.

– Det är förenat med livsfara då taken är 
dåliga och kan rasa, säger Bengt Bengtsson.

Ett flertal inbrott har rapporteras under 
semestern, men ingen har kunnat gripas 
för gärningarna. I söndags natt hade någon 
eller några personer forcerat stålgrinden 
för att ta sig in på området. Anledningen 
var att man ville komma åt en vägg att måla 
på.

– Att kalla det klotter vore ju fel efter-
som det är ett konstverk. Hade det skett 
på lagliga grunder så hade jag inte sagt 
något, men man har olovligen tagit sig in i 
lokalen. Vi måste få ett slut på detta, säger 
Bengt Bengtsson.

JONAS ANDERSSON

Gärningsmän utsätter sig för fara

Okända gärningsmän tog sig i söndags Okända gärningsmän tog sig i söndags 
natt in på Carlmarksområdet för att i en natt in på Carlmarksområdet för att i en 
gammal fabrikslokal måla på en vägg.gammal fabrikslokal måla på en vägg.


