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Måndag 24 mars
Skadegörelse
Okänd gärningsman har 
klottrat på perrongen och 
även utfört skadegörelse på 
en av skjutdörrarna på pen-
deltågstationen i Älvängen.

Fredag 28 mars
Narkotika
En okänd person lämnar 
ifrån sig en påse innehål-
lande misstänkt narkotika 
på socialkontoret i Nödinge. 
Innehållet förverkas av 
polispatrullen.

Lördag 29 mars
Misshandel
En 56-årig man från 
Älvängen utsätts för miss-
handel av fyra okända män 
på Brandsbo Pizzeria i Nol. 
Ägaren till restaurangen 
avbryter bråket.

Måndag 31 mars
Inbrott
Inbrott på Ale Arena i Bohus. 
Godis, läsk, verktyg och 
kontanter tillgrips. Dessutom 
upptäcks brytskador på tio 
dörrar.

Strax före klockan 
tre på tisdagsefter-
middagen fick rädd-
ningstjänsten larm 
om en villabrand i 
Djupevik i närheten 
av Nödinge. Villan 
var helt övertänd 
när brandmännen 
kom fram, men ingen 
person befann sig i 
huset. Brandorsaken 
är ännu okänd. Po-
lisen har genomfört 
en teknisk undersök-
ning på platsen.

Text:

Jonas Andersson
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SURTE. Webfab Ale – 
tävlingen för morgon-
dagens entreprenörer 
inom e-handel närmar 
sig sitt slut. 

De omkring 35 delta-
garna håller nu andan i 
väntan på att juryn ska 
utse 10 vinnare. 

Som en inspiration på 
vägen föreläste grund-
aren till modejätten 
Nelly.com, Jarno Vanha-
tapio, på Glasbruksmu-
seet. 

Det är mycket som står på 
spel. De tio vinnarna får en 
unik chans att förverkliga 
sin företagsidé och komma 
igång med sin webbshop.  

Företagarna kommer att 
verka under samma tak i de 
historiska lokalerna vid det 

gamla glasbruket och un-
der ett år tid få bland annat 
coachning, fri lokalhyra samt 
lagerutrymme.

Närheten till både stor-
stadspulsen och småsamhäl-
let gör Surte optimalt för 
affärsverksamhet, åtminsto-
ne av den sorten som kräver 
inspiration men inte är bero-
ende av en kundbutik i fysisk 
bemärkelse. Butiken är istäl-
let öppen för hela världen. 

Vinnarna presenteras på 
näringslivsgalan som äger 
rum på Glasbruksmuseet 
den 24 april. 

– Det är stor spridning på 
affärsverksamheterna, allt 
ifrån kläder och smycken till 
matprodukter och leksaker. 
Majoriteten skulle jag säga 
är i åldern 25 till 40 år, säger 
Therese Bengtsson, pro-
jektledare.

Som en del i tävlingspro-
cessen ordnas inspirerande 
föreläsningar för alla som 
vill delta. 

Förra tisdagen gästades 
Glasbruksmuseet av Jarno 
Vanhatapio, grundaren till 
modejätten Nelly.com. Inför 
ett 30-tal åhörare berättade 
han om sin resa, insatser, 
misstag och framgångar samt 
delade med sig av värdefulla 
tips. Bland annat poängtera-
de han vikten av att ha roligt 
på jobbet och att som ledare 
kunna inspirera sina anställ-
da. 

Den 24 april, samma dag 
som näringslivsgalan äger 
rum, föreläser Ida Backlund 
som är grundare av det web-
baserade löshårsföretaget 
Rapunzel of Sweden. 

JOHANNA ROOS

– Grundaren till Nelly.com föreläste i Surte

Inspirerar till webben
Gav tips. Jarno Vanhatapio, grundare till modejätten Nelly.com föreläste inför ett 30-tal åhörare 
på Glasbruksmuseet förra tisdagen. 

Basarvärdar. Evelina Granat, Sara Luukinen, Sanel Hodzic och 
Julia Borgman är fyra av sammanlagt sju elever som står 
bakom årets upplaga av vårbasaren som hålls på Västanvind på 
Aroseniusskolan tisdagen den 8 april. 

F
O

T
O

: 
JA

D
A

M
 E

R
IK

S
S
O

N

ÄLVÄNGEN. Sugen på att 
fynda prylar och köpa 
hembakat fi kabröd?

Missa då inte att be-
söka Västanvinds årliga 
basar på Aroseniussko-
lan.

Tisdagen den 8 april 
vid lunchtid öppnas 
portarna.

Förberedelserna är igång 
sedan länge. Vårbasaren på 
Västanvind har blivit en kär 

tradition och det är många 
bitar som ska falla på plats. 

Kaffebrödet bakar elev-
erna själva i hemkunskapen, 
men de sponsras även av ett 
konditori. 

Loppisprylar, kakor och 
lotterier är självklara inslag 
på basaren och nu hoppas 
eleverna på många besöka-
re, inte minst eftersom hela 
överskottet går till en klass-
resa. 

JOHANNA ROOS

– Västanvinds elever planerar för fullt
Basar på Aroseniusskolan
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Öppet: Mån-fre 9-18, lör 10-14. Tel växel: 0303-62 000. Tel förs: 0303-62 090.

VW Amarok Highline 2,0 TDI 180 hk Automat 
4MOTION Ord. pris 375.000:- exkl moms

NU! 309.000:- exkl moms Leasing 3.495:-/mån*

Bilab Limited Edition utrustad med bland annat:

Besök nya mobilanpassade volkswagentransportbilar.se

Erbjudande!
Just nu bjuder vi på frontbåge med 3 extra ljus eller sidebars. 

BILAB
LIMITEDEDITION

Amarok. 
Om du kräver lite mer.

Bränsleförbrukning Amarok vid blandad körning från 7,3 l/100 km, 192 g CO2/km. *Bilab Leasing fr. 3495 exkl moms 36 mån, 
20% särskild leasingavgift, 50% restvärde, rörlig ränta baserad på STIBOR 90. Erbjudandena gäller så långt lagret räcker. Bilen 
på bilden är extrautrustad.

Villabrand i Djupevik
vid köp av 4 däck från Pirelli*

Hisings Backa | Exportgatan 22 | 031-742 32 30

*Gäller för konsumenter 
vid köp av 4 Pirelli sommar-

däck (eller 125:– /däck) 
t.o.m 140531 eller så långt 

lagret räcker. Går ej att 
kombinera med andra 

erbjudanden och avtal.
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