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Måndag 27 januari

Inbrott
Gärningsmännen använder 
sig av ett fordon för att 
krossa en ruta till Ale Tips 
& Tobak i Nödinge. Därefter 
forceras butikens jalusi. 
Tobak, tidningar och kontan-
ter tillgrips. Spårsäkring sker.

Onsdag 29 januari

Bedrägligt beteende
Tre unga tjejer som kliver på 
tåget i Älvängen, för vidare 
transport söderut, anmäls 
av tågpersonalen. Brottet 
rubriceras som bedrägligt 
beteende och ofredande. 
Tjejerna, som saknar giltiga 
färdbevis, blir ombedda 
att kliva av tåget på nästa 
station. Istället låser ungdo-
marna in sig på tågets toa-
lett. Tjejerna slår och spottar 
tågvärdinnan och hennes 
kollega.

Torsdag 30 januari

Rattfylleri
Vid Surte busstation blåser 
en bilist positivt. Ett vittne 
ligger efter en bil från 
Gasklockan inne i Göte-
borg, vid 20-tiden, som kör 
mycket vingligt. Färden går 
norr ut längs E45 och till 
slut får en radiobil stopp 
på bilen vid busstationen i 
Surte. Föraren blåser positivt 
och får följa med för prov-
tagning.

Söndag 2 februari

Våldsamt motstånd
I samband med ett hämt-
ningsbeslut gör sig en man 
skyldig till hot mot tjänste-
man, skadegörelse och våld-
samt motstånd. Händelsen 
utspelar sig på Mossvägen 
i Nol.

                       Barn behöver vuxna som har tid. Föräldrar som
                        har tid att lyssna, förskollärare som hinner se alla
                        barn och lärare som har tid att se sina elever.
                      Många har svårt att få ihop vardagen med arbete,
                   familj, vänner och fritid. Kristdemokraterna vill göra
                det enklare att få ihop det. För vi tror att det hänger 
ihop. Har man tid för sina nära, mår man också bättre och det 
går bättre i skolan och på jobbet. Tid för barnen och de du tycker 
om – och inte bara på Alla hjärtans dag. 

www.kristdemokraterna.se

Hur får du ihop  
tid med barnen?

Kristdemokraterna vill:
 Minska barngruppernas storlek i förskolan
 Utbyggd och mer flexibel föräldraförsäkring 
 Ha fler lärarledda undervisningstimmar i skolan

 Nu rk 009.921

UTRUSTAD MED BL.A. KLIMATANLÄGGNING, 7 KROCKKUDDAR, 
AUTOMA TARSENSOR, 16” ALU.FÄLG, 
RADIO MED 5” TOUCH SCREEN, BLUETOOTH, FAR .

Ordpris: 169.990 kr

FIAT-TILLFÄLLE!

Bränsleförbrukning blandad körning 0,62 l/mil. 

 

CO2-utsläpp 145 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad.

the CITY lounge

du SPARAr

40.090kr

ENDAST HOS HEDIN 
BIL!

Fiat 500L 1.4 95 hk Popstar
19 st

 
 

Fyra kompLetta 

vinteRhjul 
med alu.fälg  

Värde 8.000 kr

På köpet!

HISINGS KÄRRA  
ORREKULLA INDUSTRIGATA 18
(UNDER ANGEREDSBRON, AVFART 81) 
Tel: 031-790 05 26, 031-790 05 27
08.00-18.00. Lör: 11.00-15.00
www.hedinbil.se

NÖDINGE. Uraiwan 
”Tim” Khomhong är ny 
krögare på Backa Säteri 
sedan drygt två måna-
der tillbaka.

Hon stortrivs på sin 
nya arbetsplats.

– Människorna här är 
så hjälpsamma, trevliga 
och omtänksamma, sä-
ger Uraiwan till lokaltid-
ningen.

Uraiwan Khomhong kas-
tades rakt in i hetluften när 
hon tog över Backa Säteri 
i mitten av november. Det 
blev till att förbereda julbord 
med detsamma.

– Jag fick en väldigt bra 
start, förklarar Uraiwan som 
under ett antal år drev Tim 
Thairestaurang på Stigs 
Center med stor framgång.

Hon har också ett förflu-

tet inom skolans värld som 
hemspråkslärare, historie-
handledare och elevassistent.

– Det var på nätet som jag 
fick syn på att Backa Säteri 
sökte ny ägare. Jag känner 
inte till Nödinge sedan ti-
digare, men måste säga att 
det är ett väldigt lugnt och 
fint område som omger res-
taurangen. Jag skulle kunna 
tänka mig att flytta hit, säger 
Uraiwan som för tillfället är 
bosatt i Bergsjön.

Uraiwan Khomhong kom 
till Sverige från Thailand för 
tolv år sedan. Menyn som 
”Tim” nu erbjuder på Backa 
Säteri är en mix av klassisk 
svensk husmanskost och di-
verse thairätter.

– När våren kommer och 
golfarna letar sig hit så blir 
det förhoppningsvis ännu 
fler gäster att serva. Jag har 
öppet alla dagar i veckan, 
kvällar och helger. En sats-
ning som har slagit väl ut är 
Fredagsmys, en slags after 
work. Jag hade önskat att det 
kom lika mycket folk även på 
lördag och söndag.

Uraiwan är lyhörd för 

ortsbornas önskemål, tar 
gärna emot förslag på ak-
tiviteter som skulle kunna 
genomföras i restaurangens 
regi.

– Jag vill vara en del av 
Nödinge. Finns det någon 
som vill hyra lokalen är det 
bara att höra av sig till mig.

JONAS ANDERSSON

Thaiinspirerad meny på Backa Säteri

Uraiwan ”Tim” Khomhong tog 
vid som krögare på Backa 
Säteri i Nödinge i slutet av 
förra året. Köket erbjuder en 
mix av thaimat och svensk 
husmanskost.

Socialdemokraterna i Ale har tagit fram lokala program för att 
locka aleborna till dialog. Monica Westberg , Rolf Gustavsson, 
Paula Örn, Thomas Hermansson, Batoul Raad och Björn Nord-
gren.        Foto: P-A Klöversjö

Öppnar upp 
för dialog
NOL. Socialdemokra-
ternas valarbete är i 
full gång.

Fyra lokala dialog-
program är framtagna 
och ska delas ut.

Ortsborna ska få tala 
om vilka frågor som är 
viktigast i valet.
Socialdemokraternas hand-
lingsprogram ska delvis 
bygga på resultatet av en 
omfattande dörrknack-
ning i Ale. Innan dess ska 
Surte-Bohus, Nödinge, 
Nol-Alafors och Skepplan-
da-Älvängen få ett dialog-
program i brevlådan.

– Där uttrycker vi ett 
antal lokala idéer om vad vi 
tycker kunde vara lämpligt 
att genomföra på respekti-
ve ort. Nu vill vi veta vad 
väljarna tycker är viktigast. 
Dialogprogrammet ska för-
hoppningsvis inspirera fler 
att tänka till. När vi knackar 
på hoppas vi ta del av många 
kreativa åsikter, säger Paula 
Örn (S) och Rolf Gustavs-
son (S) fyller i:

– Politik blir lätt enkel-
riktat. Nu vill vi göra väljar-
na delaktiga innan valet. Vi 
vill inte gissa vad de tyck-

er är viktigt att göra i Ale. 
Tanken är att ortsborna ska 
få lite tid att fundera när 
dialogprogrammet dim-
per ner i brevlådan. Några 
veckor senare ska vi knacka 
på.

Socialdemokraterna var 
redan ute i våras och knack-
ade dörr. 300 samtal myn-
nade insatsen ut i.

– Det var väldigt trevli-
ga samtal, men vi kände att 
svaren blev generella och 
därför har vi formulerat ett 
antal konkreta idéer som 
vi vill att de ska rangord-
na och tycka till om, säger 
Paula Örn.

Socialdemokraterna i 
Ale lanserar också två nya 
”affischnamn”. Thomas 
Hermansson och Batoul 
Raad från Nödinge.

– Det finns mer att göra 
i Ale och som urinvånare  
känner jag att jag har en 
bra bild av vad som funge-
rar och inte i kommunen, 
säger Thomas och Batoul 
fortsätter:

– Jag kommer att vara 
partiets skoldebattör och 
åka runt till Ales högstadie-
skolor.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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