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Läs mer på vastsvenskapaketet.se

Välkommen till öppet seminarium i Älvrummet tisdag den 15 okt kl 17.30–19.00

På plats träffar du bland annat representanter från Västra Götalandsregionen, 

Region Halland, Göteborgs Stad, Göteborgsregionens kommunalförbund och 

Trafikverket som diskuterar och ger svar på frågor kring vilka möjligheter 

Västsvenska paketet öppnar för hela Västsveriges utveckling. 

Begränsat antal platser, kom i tid. Älvrummet, Kanaltorget 1  

(vid GöteborgsOperan).

Västsvenska paketet är en del av något större

RONDEN
Måndag 30 september
Stöld
En okänd gärningsman går in 
i ett hus på Alekärrsvägen i 
Surte. Målsägande, som sitter 
i ett intilliggande rum, upp-
täcker plötsligt att ytterdörren 
står på glänt och att någon 
varit inne i bostaden. Datorer, 
kontokort med mera tillgrips.

I samband med en idrotts-
lektion i Älvängens kulturhus 
tillgrips fyra mobiltelefoner ur 
ett låst omklädningsrum.

Torsdag 3 oktober
Rattfylleri
Vid en trafikkontroll i Skepp-
landa stoppas en misstänkt 
rattfyllerist. Föraren av bilen, 
en man i 35-årsåldern, blåser 
positivt i polisens sållnings-
instrument och tas med för 
vidare provtagning på polis-
stationen.

Fredag 4 oktober
Lägenhetsinbrott
Lägenhetsinbrott på Tingsvä-
gen i Älvängen. Diverse gods 
tillgrips.

Lördag 5 oktober
Snusstöld
Vid tre-tiden på natten går 
larmet på Ica Kvantum i 
Nödinge. Någon har gjort 
inbrott genom att krossa en 
ruta till butiken. Snus tillgrips.

En man kliver av pendeltå-
get vid Bohus station. Mannen 
sätter sig på en bänk och drab-
bas då av ett epileptiskt anfall. 
I samband med detta blir han 
av med sina tillhörigheter.

Inbrott på Stomvägen i 
Nödinge. Grannar hör oljud när 
en fönsterruta krossas. Polisen 
söker i området utan resultat.

Söndag 6 oktober
Inbrott
Inbrott på Coop i Surte. Fyra 
män bryter sig in i butiken och 
tillgriper snus samt fläsfilé.

POLIS

ALAFORS. Ett 40-
tal personer kom till 
kundträffen hos Ale El i 
onsdags.

Gästerna bjöds inte 
bara på kaffe, smörgås 
och hembakat utan 
även information om 
företaget och vilka 
satsningar som är på 
gång i kommunen.

– Ett väldigt trivsamt 
möte, sammanfattade 
marknadschef Malin 
Flysjö kvällen.

Driftschef Tomas Olsson 
inledde onsdagskvällens 
kundträff på Lunnavägen 
genom att kort berätta om 
Ale Els ledningsnät. Vidare 
berörde han den driftstör-
ning som inträffade i augusti 
och som omfattade hela 
kommunen.

Jan Mohr, som ansvarar 
för planeringen, tog vid och 
förkunnade att Bana Väg i 
Väst-projektet, som nu är 
avslutat, har inneburit ett 
stort åtagande för Ale El 
under en lång följd av år.

– Nu arbetar vi med den 
tekniska skuld som vi har 

med anledning av det pro-
jektet, saker som har fått stå 
tillbaka.

Vidare informerade Mohr 
om exploateringen Krono-
gården i Älvängen.

– Här pratar vi om inves-
teringsnivåer på fyra-fem 
miljoner kronor, sade Jan 
och vidrörde också kom-
mande etableringar som Ale-
höjd, Brandsbobergen och 
Green Village.

Malin Flysjö tog tillfället 
i akt att upplysa om situatio-
nen på elmarknaden.

– Vi har relativt torra vat-
tenmagasin i landet sam-
tidigt som kärnkraften går 
lite knackigt. När det gäller 

prisutvecklingen ser vi en sti-
gande trend vad det gäller det 
fasta priset, förklarade Flysjö 
och marknadsförde samtidigt 
Ale Els app där kunderna kan 
följa sin förbrukning under 
rubriken ”Mina sidor”.

Avslutningsvis lottades det 
ut tio biljetter till musikkon-
serten med Star for life i Ale 
gymnasium.

NÖDINGE. Många barn 
blir allt mer överviktiga 
och det börjar bli ett 
stort hälsoproblem med 
allvarliga följdsjuk-
domar som diabetes, 
cancer och hjärtinfarkt. 

Onsdagen den 16 ok-
tober hålls ett semina-
rium i Ale gymnasium 
under rubriken ”Sunda 
barn”.

– En möjlighet för för-
äldrar, skolsköterskor, 
pedagoger och andra 
vuxna att få verktyg 
och tips, säger kom-
munens dietist Jenny 
Sallander.

Barnfetman har sedan 1980-
talet femdubblats och antalet 
överviktiga barn har för-
dubblats.

– Utöver ärftliga faktorer 
så har samhället förändrats, 
vi köper betydligt mer snabb-
mat, lösgodis, läsk och så 
vidare. Många barn rör på sig 
alldeles för lite, väljer datorn 
eller någon av alla de barn-

kanaler som finns på tv:n. Vi 
upplever också en otrygghet 
i samhället vilket gör att för-
äldrar kör sina barn till olika 
aktiviteter istället för att de 
får gå eller cykla, säger Jenny 
Sallander.

Malin Agn, grundare till 
insamlingsstiftelsen Sundare 
Barn, och Eva Gronowitz 
barnsjuksköterska och medi-
cinsk doktor vid Drottning 
Silvias Barn och ungdoms-
sjukhus, kommer att finnas 
på plats i Ale gymnasium den 
aktuella seminariedagen.

– Min idé är enkel – erbjud 
föräldrar utbildning och 
stöd på ett tidigt stadium så 
att de själva kan hjälpa sina 
barn på rätt sätt. På så vis 
förhindrar vi att de cirka 200 
000 barn med övervikt eller 
fetma i Sverige blir ännu fler. 
Tillsammans kan vi minska 
antalet barn med övervikt 
och fetma, säger Malin Agn.

Kommunens dietist, Jenny Sallander, hoppas på god uppslut-
ning på det seminarium om barnfetma som hålls i Ale gym-
nasium onsdagen den 16 oktober. Arrangemanget är gratis 
och öppet för alla.
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– Lär mer om mat och övervikt

Så får vi
sundare barn

Ale El bjöd in till kundträff
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Malin Flysjö, marknadschef på Ale El, redogjorde för prisutvecklingen på elmarknaden.

Carina Falk bemannade kundtjänst för att svara på besökar-
nas frågor gällande elavtal.

I korsningen vid Hardesjö Bilverkstad kom en bil körandes 
från Älvängens centrum, klarade inte svängen och lan-
dade på taket inne på det angränsande industriområdet. 
Föraren kördes till vårdcentralen med okända skador.
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Bil landade på taket

Till Ales föreningar

Föreläsare Marie Clasgård från sportfront

ALE GYMNASIUM
Tors 24 okt kl 19-21

Anmälan senast tors 17 okt till
anita.gustafsson@ale.se

eller 0303-33 05 77
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