
2013  |   vecka 47  |   nummer 42  |   alekuriren 17

peabbostad.se

Ale, Nödinge, Östra Ängarne - bostadsrätter
Nu har vi startat försäljningen av ytterligare 24 nya bostadsrätter i Ale. Bekväma bostads-
rätter med hiss och stor balkong eller uteplats i soligt västerläge. Välj bland 2-4 rok.
Lägenhetsvisning: 24 nov kl. 11 i nya grannfastigheten Brf Aleäng, samling vid Torkels Kulle 2 
Kontakt: Lennart Olsson, tel. 0708-44 64 12, lennart.olsson@fastighetsbyran.se

Ale, Nödinge, Östra Ängarne - radhus
Bo bekvämt i ett av våra 10 nya prisvärda radhus med äganderätt. Här bor du nära till 
natur och badsjöar, samtidigt som du tar dig till innerstan på bara 17 minuter med pendeln.
Tomtvisning: 24 nov kl. 11-13 på Mejerivägen, Nödinge     
Kontakt: Daniel Folke, tel. 0733-37 30 93, daniel.folke@peab.se

Visning på söndag!
Vi    stora balkonger

Prisvärda
radhus!

Everyone deserves a break.

Boka på stenaline.se eller ring 0770-57 57 00
Båtresa t/r över dagen. Julbord och underhållning fr 29/11.
Bokningsavgift tillkommer vid personlig service.

Julbord   249:-

VÄLKOMMEN PÅ VISNING AV SVERIGES MEST SÅLDA HUS 

VILLAVISNING

Våra nybyggare
får tid och pengar
över till annat
Välkommen att se vår storsäljare Sleipner.

Bäcktuvevägen 32A, Göteborg,

031-518910, gbg@alvsbyhus.se

Alltid öppet hus onsdagar mellan 14-18.

I övrigt tidsbokning. Se även www.alvsbyhus.se

Strax efter klockan åtta på lördagskvällen inträffar en trafik- 
olycka på E45 i Surte. En personbil kolliderar med en älg i 
höjd med Hotel Surte. Olyckan sker i norrgående körriktning. 
En vuxen förs till Kungälvs sjukhus och två barn transporte-
ras till Barnsjukhuset i Göteborg med okända skador. Älgen 
dog.

Bil kolliderade med älg

ALE. Nu lanserar Väst-
trafik ett nytt tv-system på 
tre av sina pendeltågslinjer, 
däribland Alependeln. TV4-
Gruppen står för både inne-
håll och försäljning i det nya 
tv-systemet.

Västtrafiks nya tv-system 
installeras till årsskiftet på 
Västtrafiks pendeltåg i ett 
pilotprojekt som kommer 
att pågå i ett år. Västtrafiks 
kunder på de aktuella sträck-
orna kommer därmed att 
kunna ta del av både nyheter, 

sport, väder, lokala inslag och 
trafikinformation.

– Vi vill erbjuda våra 
kunder nya möjligheter att 
få del av snabb och relevant 
information på ett nytt och 
underhållande sätt. Vi vet att 
det är något som våra kunder 
efterfrågar och det kommer 
att bidra till en bättre rese-
upplevelse, säger Maria 
Björner Brauer, enhetschef 
på försäljning och marknad 
Västtrafik.

Pendeltågs-TV blir verklighet

Måndag 11 november
Stökig snattare
Snatteri samt hot mot tjäns-
temman rapporteras från Ica 
Kvantum i Nödinge. En stökig 
och aggressiv snattare ertap-
pas av en butikskontrollant 
som larmar polisen.

Tisdag 12 november
Lägenhetsinbrott
Lägenhetsinbrott på Södra Klö-
verstigen i Nödinge. Tre miss-
tänkta gärningsmän tar sig in 
i lägenheten med hjälp av en 
kofot. En projektor, tv samt 
mediciner tillgrips. I samband 
med inbrottet gör sig männen 
också skyldiga till djurplågeri 
då de häller chilisås i ansiktet 
på en katt.

Onsdag 13 november
Misshandel
En 13-årig tjej från Skepplanda 
utsätts för misshandel i vänt-
hallen på Älvängens pendel-
tågsstation.

Torsdag 14 november
Bil av vägen
På E45, vid Alekrossen i norr-
gående riktning, kör en bil 
av vägen vid 20.30-tiden. Det 
uppges att det är minst tre 
personer i bilen. Det uppstår 
totalstopp i trafiken norrut.

Fredag 15 november
Trafikolycka
I en rondell på Nödingevägen i 
Nödinge får en personbil sladd 
och kör ner skyltar. Inga kända 
personskador. Föraren är en 
15-årig kille.

Lördag 16 november
Inbrott
Okända gärningsmän krossar 
ett skyltfönster till Axums 
Järn i Älvängen och tillgriper 
maskiner samt ljusstakar.

Söndag 17 november
Stöld i Nödinge
Strax före klockan två sker 
en stöld i Nödinge. Vid Södra 
Trolleviksvägen kontrolleras 
två män vid en anmäld stulen 
släpkärra. På släpet har 
männen lastat två och en halv 
kabeltrumma med tråd och 
ett större elverk. Detta tas i 
beslag och männen grips.

BIDRAGSANSÖKAN
Stödföreningen Vaken – Vaknafonden – stöttar föreningslivet i Ale.

Tisdag 26 november sammanträder styrelsen på nytt. 
Ny aktiviteter och satsningar för barn och unga prioriteras.

Ansökningshandlingar hittar ni på www.vakna.ale.se 

Du kan också mejla: thomas.berggren@ale.se 
eller posta din ansökan till Stödföreningen Vaken, Göteborgsv 94, 

446 33 Älvängen.
Vi behöver din ansökan senast tisdag 26 november.


