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Bränsleförbrukning blandad körning 3,7-6,8 l/100 km. CO2 utsläpp blandad körning 99-159 g/km. Bilarna på bilden är extra-
utrustade. 5 års nybilsgaranti består av 2 års fabriksgaranti plus 3 års förlängd garanti (den förlängda garantin gäller upp till 
100 000 km). *Provkör valfri Opel  och fråga din Opelsäljare om en tävlingskod och skriv in den på www.tavlamedopel.se, 
tillsammans med en motivering. Lycka till!

opel.se

ÅRETS SVÅRASTE BESLUT ÄR ENKELT.
SPARA 25 000 KR!
Att köpa bil kan vara en djungel fylld av osäkra val och svåra 

vinnare av Dekras kvalitetsrapport och med 5 års nybilsgaranti 
har det nog aldrig varit mer självklart att välja Opel. Och just nu 
sparar du 25 000 kronor när du köper en Opel Astra Active, med 
uppvärmd läderratt och farthållare som standard. Boka en 
provkörning, upplev tysk kvalitet och ta årets enklaste beslut.

Välkommen!

ASTRA ACTIVE

PROVKÖR O
CH VIN

N EN SKID
RESA FÖR  

HELA FAMILJE
N TILL ETT VÄRDE AV 15

 000 KR.*

Opel Astra Active från:

149 900 kr
Ord. pris 174 900 kr

Välj till:

Filaregatan 7, Kungälv, Måndag–Fredag 9–18,  
Lördag 11-15, 0303-20 86 01      www.kongahallabil.se

Erbjudanderna kan ej kombineras med andra rabatter 
eller avtal. Vi reserverar för eventuella tryckfel

 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

ALE.  Att Moderata Ung-
domsförbundet – MUF 
– startar upp igen i Ale 
mitt under pågående 
valår är en ren slump. 

Det menar ordförande 
Josefine Thorsson som 
vill ge politiskt intres-
serade aleungdomar ett 
blått alternativ. 

MUF har tidigare funnit i 

Ale och nu har ungdoms-
förbundet fått ny luft under 
vingarna. Initiativtagare och 
ordförande är 17-åriga Jose-
fine Thorsson som tillsam-
mans med 17 andra medlem-
mar presenterar en motpol 
till socialdemokratiska SSU, 
som väcktes till liv i Ale för 
några år sedan. 

– Vi kan ännu inte säga 
exakt vilka frågor vi kommer 
att driva. Mest kommer vi 
nog att fokusera på skolfrå-
gor eftersom det är något 
som ligger oss unga nära. 

Hon har svårt att svara 
på varifrån hennes politiska 
engagemang kommer, men 
hon ville vara helt säker inn-
an hon valde sida.

– Jag har alltid känt att 
jag velat engagera mig. Inn-
an jag blev medlem i MUF 
förra året läste jag på väldigt 
mycket för att vara helt över-
tygad om var jag står i poli-
tiken. Att det blev just Mo-
deraterna handlar främst om 
att jag ser till individen. Det 

är lättare att utvecklas om 
man ses som en individ istäl-
let för som en stor grupp. 

Inspirationen till att ta 
steget och starta ungdoms-
förbundet fick hon i somras 
då hon arbetade i köket un-
der entreprenörsutbildning-
en YEE på Krokholmen. 

Trainee
En av föreläsarna, Roger 
Mumby-Croft, var så otro-
ligt inspirerande och hans 
engagemang smittade av sig 
och fick mig att tro på mig 
själv. När jag några veckor 
senare fick ett samtal från 
Isabell Korn (M), som frå-
gade om jag ville delta i Mo-
deraterna i Ales traineepro-
gram, tackade jag ja direkt 
och det har varit väldigt lä-
rorikt. 

Nu ser hon fram emot det 
stundande valarbetet och att 
få starta igång kampanjer. 

JOHANNA ROOS

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Fredag 14 februari
Misshandel
Ett gäng på sju personer 
misshandlar en 36-årig man 
i Alafors. Mannen slås med-
vetslös. Gärningsmännen 
tillgriper målsägandes bil. 
Händelsen inträffar vid halv 
fem-tiden på morgonen.

Inbrott i en förskola i 
Nödinge. Gärningsmän-
nen tar sig in i fastigheten 
genom att krossa en ruta. 
Det är oklart vad som har 
tillgripits.

Två yngre killar attacke-
rar en 14-årig tjej i Bohus 
centrum. En av killarna tar 
strypgrepp på flickan, som 
också får rivsår i ansiktet.

Lördag 15 februari
Villainbrott

Villainbrott i Älvängen. 
Smycken, kontanter, alkohol 
och gamla mobiltelefoner 
tillgrips.

Polisen stoppar en per-
sonbil på Göteborgsvägen 
i Surte. Föraren, en man 
född 1983, misstänks för 
drograttfylleri, grov olovlig 
körning, brott mot knivlagen 
samt narkotikabrott.

Ytterligare en bil stoppas 
i Surte där två personer 
misstänks för bland annat 
narkotikabrott, vapenbrott 
och brott mot vapenlagen.

ÄLVÄNGEN. Strax efter 
klockan två på fredagsef-
termiddagen blev en yngre 
kvinna ofredad av en okänd 
man i området Knaptorp.

Kvinnan var ute och gick 
med hörlurar när hon kände 
att någon tog ett tag över 

munnen på henne och drog 
henne mot skogen. När de 
kom fram till skogen tog 
mannen hennes mobilte-
lefon och stängde av den. 

Kvinnan lyckades dock fri-
göra sig och springa från 
platsen. En bit därifrån lar-
made hon polisen.

Det uppges att mannen 

var i 35-45-årsåldern cirka 
180 centimeter lång, svart-
klädd och delvis maskerad 
över ansiktet. 

Flera polispatruller och 
helikoptrar sökte i området 
utan resultat.

JONAS ANDERSSON

MUF startar upp på nytt i Ale
– Josefine ger aleungdomar ett blått alternativ

Initiativtagare. Josefine Thorsson startar upp MUF i Ale och ser 
nu fram emot att komma igång med valarbetet.

JOSEFINE THORSSON

Ålder: 17

Bor: Alafors

Gör: Går andra året på eko-

nomiprogrammet på Sjölins 

gymnasium.

Intressen: Politik, läsa, se på 

film och vara med kompisar.

Favoritbok: ”Rötter” av Alex 

Haley.

Drömrresa: New York.

Aktuell: Som initiativtagare 

och ordförande för Modera-

ta ungdomsförbundet, MUF, 

i Ale.

Kvinna ofredad i Älvängen


