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Vill du bli 
Ale Lucia?

gunilla@alelucia.se  

M

Sanna Johansson, Ale Lucia 2012

Investeringssparkonto
- ett långsiktigt sparande.
Ny sparform som gör det enklare för dig att 
skattefritt* köpa och sälja aktier, fonder och 
andra värdepapper. 
 
Ring 0303-33 16 32, eller kom in till mig på
kontoret i Ale, så berättar jag mer.

Cathrin Söderström, Privatrådgivare Bank 
lansforsakringar.se/alvsborg

*Sparformen har en årlig avkastningsskatt. 

ar.se/alvsborg

årlig avkastningsskatt.

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

RONDEN

Torsdag 5 september

Lägenhetsinbrott
Bostadsinbrott på Södra Klö-
verstigen i Nödinge. Tjuvarna 
åsamkar stor oreda i lägen-
heten. Det är ännu okänt om 
något tillgripits.

Fredag 6 september

Bilstöld
Målsägande får sin bil stulen, 
som han har lämnat till en 
verkstad i Kungälv. Bilen hittas 
senare på en parkering i Nol. 
Det visar sig att föremål tillgri-
pits ur fordonet. En viss skade-
görelse har också skett.

Lördag 7 september

Misshandel
Misshandel rapporteras från 
Vadbacka i Skepplanda. En 
42-årig man från Älvängen blir 
slagen och får utstå verbala 
hot.

Pizzeria Roma i Bohus anmäler 
en skadegörelse i form av sten-
kastning mot fönsterrutan.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

POLIS

Söker CNC-Operatör
Vi behöver förstärka vår personalstyrka med 

ytterligare medarbetare.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har tekninsk utbildning och gärna 

några års erfarenhet av att arbeta och programmera 
fleroperationsmaskiner, har du erfarenhet av (Mazak) 
och vårt Camsystem (MasterCam) är detta en fördel

Arbetstid: Tills vidare, heltid. Dagtid
Tillträde: Snarast.

Rödjansväg 1, Nödinge
www.wika.se

Du är välkommen att sända in din ansökan till:
Anthon Toth, 0303-97 567, anthon.toth@wika.se
Eller via post till: Rödjansväg 1, 449 34 Nödinge 
Din ansökan med CV vill vi ha snarast.

DALÅN. Det är inte 
första gången som sön-
dersågade bilar dumpas 
i skogen bakom Dalåns 
busshållplats.

Erik och Lena Axels-
son, boende i området, 
har tidigare själva 
bärgat bort skrotet då 
polisanmälan inte lett 
någon vart.

Det syns inte från Starrkärrs-
vägen, men svänger man in 
på grusvägen vid busshåll-
platsen Dalån skymtar vit 
plåt inne bland träden.

Precis i skogsbrynet bort-
anför en liten grusplan ligger 
högar av plåtskrot. Vid en 
närmare titt visar det sig vara 
delar av en bil. Lena och Erik 
Axelsson har en teori om hur 
det kommit dit.

– Man själ bilar och sätter 
på gamla registreringsskyl-
tar. De överblivna fordonen 

skrotar man och dumpar av 
på enklaste sätt. Det är inte 
första gången som bilar har 
dumpats här. För några år 
sedan låg här en söndersågad 
Volvo, berättar Lena.

Hon säger att det känns 
meningslöst att spärra av 
gläntan eftersom man befarar 
att skrotet bara skulle dumpas 
någon annanstans. 

Det senaste påbudet 
skedde för cirka två veckor 
sedan och nu uppmanar paret 
andra att vara uppmärk-
samma.

– Det här är jättetråkigt 
och känns inte bra alls. Vi har 
polisanmält, men det verkar 
inte hända någonting. Det är 
bra om folk kan hålla ögonen 
öppna och vara uppmärksam 
på om något verkar misstänk-
samt, säger Lena Axelsson.

LILLA EDET. I fredags 
var det en annorlunda 
premiär hos Stendahls 
Bil.

Kommunens närings-
idkare bjöds för första 
gången in till företags-
lunch.

– Detta blir ett 
återkommande arrang-
emang första fredagen 
i varje månad, säger 
Kenny Hansson, vd på 
Stendahls Bil.

Förutom att företagslun-
cherna blir ett tillfälle att 
skapa nya affärsrelationer 
och utbyta idéer, så kommer 
Stendahls Bil att bjuda in 
intressanta föreläsare vid 
varje lunchmöte.

– Finns det någon av er 
här som vill förmedla något 
till övriga gäster så är det 
fritt fram, förklarade Kenny 
Hansson sedan han hälsat 
välkommen och presenterat 
sig själv och företagets his-
toria.

Vid fredagens premiär-
lunch höll Martin Jadesten 
från Volvofinans ett kort 
anförande om bilfinansie-
ring. Efter avslutad måltid 
fick besökarna också ta del av 
nya bilmodeller från Renault.

– Vi har ett fantastiskt 
brett program att visa upp 
för tillfället, sex nya Volvo-
modeller och även nyheter 
från Renault. Dessutom har 
vi fått in ett helt nytt märke 
i Daccia. Det är det bilmärke 

som växer mest i Europa och 
i Sverige, avslutar Kenny 
Hansson.

JONAS ANDERSSON

– Boende i Dalån trötta
på nedskräpningen

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Miljöförstöring. Det syns inte från Starrkärrsvägen, men en bit in på grusvägen bakom Da-
låns busshållplats har någon dumpat en söndersågad bil och det är inte första gången.

Bilskrot dumpas i skogenBilskrot dumpas i skogen

I fredags var 
det premiär 
för företags-
lunch hos 
Stendahls 
Bil i Lilla 
Edet. Martin 
Jadesten 
(längst till 
vänster) från 
Volvofi nans 
gästföreläste 
om bilfi nan-
siering.

Kenny Hansson, vd på Sten-
dahls Bil.

Företagslunch hos Stendahls Bil


