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Vi har Sveriges 
mest nöjda 
kunder i år.

Igen.
Källa: SKI 2013, sakförsäkring

NÖDINGE. Ale kommun 
stöttar enskilda hushåll, 
byalag och föreningar 
som vill komma igång 
med utbyggnad av fiber.

Nu på torsdag hålls ett 
informationsmöte i Ale 
gymnasium.

– Jag ska redogöra 
för hur man kan få den 
bästa lösningen till 
bästa pris, säger bred-
bandssamordnare Per 
Persson.

Den 1 december i fjol till-
trädde Per Persson tjänsten 
som bredbandssamordnare i 
Ale och Lilla Edets kommu-
ner. Han känner sig redan 
varm i kläderna och tycker 
att arbetet är mycket stimu-
lerande.

– Jag tror detta kommer 
att bli hur bra som helst. Nu 
söker vi eldsjälar i respektive 
kommun som vill engagera 
sig i utbyggnaden av fiber-
nätet, som ser värdet av det 
och som kan få människor i 
sin omgivning intresserade, 
säger Per Persson.

Bra respons
Information om projektet 
har lagts ut på såväl Ales som 
Lilla Edets hemsida. Re-
sponsen har inte låtit vänta 
på sig.

– Det är ett 35-tal per-
soner som har hört av sig 
till mig och som visat sitt 
intresse. Det gäller således 
att vi får igång snacket om 
vilka möjligheter som finns 

för bredbandsutbyggnad i 
våra samhällen och på lands-
bygden. Det gäller att sprida 
informationen till samtliga 
kommuninvånare, säger Per 
Persson.

Som ett led i det arrang-
eras nu ett informationsmö-
te i Nödinge. Dagen innan, 
alltså nu på onsdag, är Per 
Persson och håller ett lika-

dant föredrag i Lilla Edets 
Folkets Hus.

– Jag hoppas på god upp-
slutning på båda dessa ställ-
en. Ingen anmälan krävs, det 
är bara för folk att dyka upp. 
Jag ger lite bakgrundsinfor-
mation och sedan är det fritt 
fram att ställa frågor, avslutar 
Per Persson.

JONAS ANDERSSON

Informationsträff om bredband

Bredbandssamordnare Per Persson välkomnar allmänheten till ett 
informationsmöte om fiber till landsbygden och andra, nu på tors-
dag i Ale gymnasium.

Brand i Nol
Två fordon, en personbil och en sopmaskin, sattes i brand på torsdagskvällen. Händelsen inträffade på 
Tudorområdet i Nol. Larmet kom till räddningstjänsten klockan 19.54. Båda fordonen totalförstördes. 
Det förelåg spridningsrisk till intilliggande industrifastighet. Två bilar ska ha varit synliga på platsen 
strax innan det att branden uppstod.             JONAS ANDERSSON
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Vid halv två-tiden på 
tisdagseftermiddagen fick 
räddningstjänsten ett larm 
om en villabrand i Nö-
dinge. Brandmän från Nol 
och Surte ryckte ut för att 
bekämpa elden, som relativt 
snabbt var under kontroll. 
Brandorsaken är inte känd. 
Villaägaren avfördes i am-
bulans till sjukhus. Han fick 
syrgas, men var vid medve-
tande.  

JONAS ANDERSSON

Den enskilt belägna villan på Lövängsvägen i Nödinge började 
brinna på tisdagseftermiddagen.
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Villabrand 
i Nödinge

SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING ALE 

SVENSKFAST.SE/ALE

Välj den mäklare  
som har köparna!

i samarbete med 

kallar till 

ÅRSSTÄMMA
Torsdag den 20 mars 2014, kl 19.00 Plats: Bohus IF:s klubbstuga, Jennylund
Röstberättigad är medlem med legitimation samt fullmakt från icke närvarande andelsägare  

(gäller även sambo/make/maka).

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga 14 dagar före årsstämma på Surte bibliotek.
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 10 februari, 2014

E-post: bohus.surte.vagforening@gmail.com  
Postadress: BOHUS-SURTE VÄGFÖRENING, Ale Kommun, 449 80 ALAFORS

Välkomna! -Styrelsen


