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Ale • Kungälv • Lilla Edet

RONDEN

Måndag 5 augusti

Inbrott
Bostadsinbrott rapporteras 
från Ramstorp. Gärningsmän-
nen tar sig in via ett fönster 
och tillgriper diverse gods.

Onsdag 7 augusti

Villainbrott
Villainbrott i Kollanda. Diverse 
gods tillgrips.

Torsdag 8 augusti

Skadegörelse
Fyra återvinningscontainrar 
sätts i brand i Bohus. Stor 
spridningsrisk enligt tjänstgö-
rande brandförman.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

POLIS SKEPPLANDA. Nästa år 
är det 40-årsjubileum 
i dubbel bemärkelse – 
för Albotorget och Ale 
kommun.

Tillfället anses därför 
vara det rätta för att 
blåsa nytt liv i Skepp-
landadagen.

– Vi har redan startat 
en arbetsgrupp och alla 
som jag pratar med är 
positivt inställda, säger 
Jonas Molin, ägare till 
Café Molin.

Lokaltidningen träffar Jonas 
och Rakel Molin, som till-
sammans med Kent Carls-
son, håller på att dra upp 
riktlinjerna för Skepplan-
dadagen 2014. Senast som 
arrangemanget ägde rum var 
2009.

– Jag var med och arrange- rade Skepplandadagen under 
en lång följd av år. Syftet var 
att samla invånarna till något 
roligt och att de lokala fören-
ingarna och övriga verksam-
heter på orten skulle få chan-
sen att visa upp sig, berättar 
Kent Carlsson som hyllar 
Jonas Molins initiativ.

– Det är jättebra! Jag är 
alldeles övertygad om att 
nästa års Skepplandadag blir 

en succé, säger Kent.
Ett preliminärt datum är 

satt till lördagen den 17 maj. 
Fram till dess ska arbetsgrup-
pen jobba med planeringen 
inför jubileet.

– I början av juli hade vi 
en så kallad brainstorming 
här på caféet där vi spånade 
på olika idéer. Jag hade sam-
mankallat 14 personer som 
jag visste var engagerade i 

samhället på något sätt, för-
klarar Jonas Molin.

– Nästa möte kommer 
vi att ha den 20 augusti och 
är det fler som önskar att 
ansluta, så är det bara att 
säga till mig. Vi kommer att 
behöva många ideella krafter 
för att kunna ro projektet i 
land på det sätt som vi vill.

Speakers corner
Eftersom det är valår kommer 
politiker att bjudas in till en 
speakers corner. Vidare pla-
neras det för musikunder-
hållning av lokala förmågor, 
ponnyridning, uppträdanden 
med mera.

– Vi är ännu så länge bara 
på idéstadiet, det finns inget 
som är spikat. Förhopp-
ningen är att bolla in Ale 
kommun då vi behöver eko-
nomisk stöttning. Det borde 
ligga i deras intresse efter-
som både Albotorget och 
kommunen firar 40 år.

Albotorget upplevde sina 
glansdagar i slutet av 70- 
och början av 80-talet. Då 
fanns det gott om affärer i 
Skepplanda, men utbudet 
har minskat under de senaste 
decennierna.

– Jonas och Rakel Molin 
har tillfört nya krafter. 

Skepplanda har också beri-
kats med en hel del nyinflyt-
tade, unga människor som 
värnar den service som Albo-
torget trots allt kan erbjuda, 
säger Kent Carlsson.

Jonas Molin är av samma 
uppfattning. Jonas har drivit 
caféet i fem månader, men 
är mycket nöjd med den 
respons som han hittills har 
fått.

– Folk är tacksamma för 
att vi finns. Jag ser gärna att 
Skepplanda utvecklas. Vi ska 
inte bli något nytt Älvängen 
eller Nödinge, det är inte det 
jag säger. Dock är det viktigt 
att vi tar vara på de möjlighe-
ter som finns och inte minst 
erbjuder våra barn och ung-
domar en positiv närmiljö. 
Jag ser gärna att tennisba-
norna restaureras och att vi 
får en skateramp i närheten 
av torget. Skepplandadagen 
kan förhoppningsvis utgöra 
startskottet på en ny era, 
avslutar Jonas Molin.

Ett ras inträffade i förra veckan på lokalkörbanan mellan 
Bohus och Klädkällaren. Det var i samband med spräng-
ningsarbeten som något gick snett. Ingen person skadades 
vid raset.               Foto: Christer Grändevik

Stenras på
lokalkörbana

Rakel Molin, Kent Carlsson och Jonas Molin bollar idéer inför Skepplandadagen som är tänkt att äga rum lördagen den 17 
maj nästa år. 2014 fi rar nämligen Ale kommun och Albotorget 40 år.

PÅ ALBOTORGET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Skepplanda-
dagen får nytt 
liv

Albotorget och Ale kommun fyller 40 år
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VI HAR KÖPARNA

Dags att flytta?
Varför inte ringa 

Ales största mäklare?

Fr vänster: Daniel Eriksson – mäklare/butikschef, Cecilia Alfredsson - mäklarassistent,  
Danijela Todorovic – mäklarassistent, Monica Carlsson - mäklare, Nadia Largo Westin - mäklare, 

Marie Engström – mäklare, Lars-Erik Eriksson – mäklare/franchisetagare

www.svenskfast.se

LÄSVÄRDE! 20% RABATT

www.fotoklok.se

Dina egna bilder i en 
professionell fotobok

PÅ ALLA PRODUKTER!
20% RABATT

fotoklok.se i samarbete med

ger dig

Ange koden: “alekuriren”
när du betalar.

Din bok skickas inom 4 arbetsdagar!
Snabbast i Sverige!?

Skapa enkelt din egen fotobok med dina
egna bilder och  texter. Resultatet blir 
precis som en riktig bok som du köper  
i bokhandeln. En fotobok kan handla om
vad som helst.  Möhippan, bröllopet, sven-
sexan, födelsedagen, babyns första år, resor,
din hobby, favoritdrinkar m.m.

Ladda ner GRATIS designprogram 
på fotoklok.se eller skapa direkt online!

Exklusiv
hårdinbunden 

fotobok 
fr. 207:-20 sid, inkl. 20% rabatt

GÖR DIN EGEN 
FOTOBOK!  


