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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

RONDEN
Måndag 12 augusti
Grovt tillgrepp
Strax efter midnatt blir en 
yngling bestulen på sin 
moped i Bohus. Två okända 
gärningsmän ställer sig mitt 
i vägen och gör stopptecken. 
Gärningsmännen slänger sten 
på målsägande och sparkar 
dessutom på mopeden. Mope-
den anträffas i Bohus centrum 
efterföljande dag.

En bil som står parkerad i 
Skepplanda länsas på samtliga 
fyra hjul. Händelsen inträffar 
på Kyrkliden.

Onsdag 14 augusti
Misshandel i Nödinge
Grov misshandel rapporteras 
från Nödinge vid 20-tiden. 
Målsägande, en 19-årig kille 
från Skepplanda, får motta ett 
30-tal slag mot huvudet och 
kroppen.

Fredag 16 augusti
Skadegörelse
En ruta krossas i ett av tornen 
på pendeltågsstationen i 
Nödinge.

Containerbrand i Bohus. 
Någon spridningsrisk förelig-
ger inte.

En gräsklippare stjäls från 
en fastighet i Skepplanda. 
Senare rapporteras också ett 
inbrott i en obebodd villa i 
Nödinge. I båda fallen har en 
svart Volvo 940 uppmärksam-
mats.

POLIS

Visst kan det kännas lite 
vemodigt när hösten närmar 
sig och sommarlovet går till 
sin ända. Fördelen är dock 
att skogens marker har en 
hel del att erbjuda med till 
exempel svamp och bär. 
Dessutom är det dags för 
Mulle- och Strövarverksam-
het att dra igång igen.

Trots att vi i Ale kommun 
bor med skogen som när-
maste granne finns det ett 
behov av att komma ut i 
skogen och lära sig om natu-
rens tillgångar och resurser. 
Friluftsfrämjandet har två 
aktiva grupper i Nödinge 
just nu vilka bedrivs under 
lokalföreningen Lödösebyg-
den – en Mullegrupp och en 
Strövargrupp. 

Mullebarnen, 5-6 år, 
får genom leken upptäcka 
och lära sig om skog och 
natur. Ibland kommer sko-
gens bästa vän Skogsmulle 
på besök för att leka med 
barnen och berätta mer 
om växter och djur och vad 
man får och inte får göra i 
naturen.

Strövargruppen består av 
barn mellan 7 och 9 år, som 
under förra hösten och våren 
gemensamt med strövarle-
dare byggde en lägerplats 
med vindskydd, eldstad och 
en aktivitetsbana utifrån 
skogens resurser. Vid träf-
farna hjälps alla åt att laga 
mat över öppen eld eller på 
tirangakök.

Vi avslutade våren med att 
paddla i Surtesjön, och fler 

paddlingar kommer det bli, 
då det står högt upp på öns-
kelistan hos Strövarbarnen. 
Intresset för att börja i Mulle 
och Strövare är stort och 
med fler ledare kan vi utöka 
en spännande, lärorik och 
rolig verksamhet. Gå gärna 
in på Friluftsfrämjandets 
hemsida under Lödösebyg-
den om du har barn som är 
intresserade av att vara med 
i Mulle- eller Strövare, om 
du är intresserad av att bli 
ledare eller för att få reda på 
mer om vad Friluftsfrämjan-
det i Ale har att erbjuda.

❐❐❐

Mulle och Strövare 
startar upp säsongen

Mullebarnen ute på skogs-
promenad.

Strövargruppen lagar mat över öppen eld.
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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

Gissa vilken bank och vilket 
försäkringsbolag som har 
Sveriges mest nöjda kunder?

Välkommen in på ett av våra kontor eller ring 
oss på 0303-33 16 30 så berättar vi mer om 
utmärkelsen (SKI 2012).

lansforsakringar.se/alvsborg

ÖPPET

7-23 
ALLA DAGAR

I vår uttagsautomat i värme och ljus inomhus 
tar du enkelt ut kontanter!!

8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR

Med manuell delikatess & självscanning. Välkomna!

Älvängen  |  0303-74 80 40

Matbutiken i Älvängen

Fiskbilen och ICA Supermarket erbjuder:
Handla för minst 200:- hos ICA Supermarket och Du får köpa 

2 FÄRSKA, NYKOKTA KRABBOR 
FÖR HALVA PRISET (2 st för 60:-)

Visa Ditt ICA-kvitto i Fiskbilen för att utnyttja erbjudandet.

Välkommen önskar ICA Supermarket!

Fiskbilen har öppet:
Tisdag

Torsdag 
Fredag 9-18

Gäller tom 23/8


