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Masters.
Nu 169 900 kr. 
O

Bränsleförbrukning blandad körning 4,9 l/100 km. CO
2
-utsläpp 114 g/km.  *Volkswagen Billån 36 mån, 30% kontant, 50% restskuld, rörlig 

ränta baserad på STIBOR 90 (eff. ränta 4,61%). **Volkswagen Serviceavtal 36 mån eller 4 500 mil. Bilen på bilden är extrautrustad.

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62015 
www.bilab.se

Passat Alltrack 

inkl. Premiumpaket.
 Nu 289 000 kr.
O

Bränsleförbrukning blandad körning 5,9 – 8,5 liter/100 km. CO2-utsläpp 155–199 g/km. Alltrack fi nns med motoralternativen TSI 211 och TDI 177. Volkswagen 
Leasing fr 1 990 kr exkl moms 36 mån, 30% särskild leasingavgift, 50% restvärde, rörlig ränta baserad på STIBOR 90. *Förmånsvärde är beräknat exkl 
bränsle och redovisad netto per månad vid 50% marginalskatt. ** Volkswagen Serviceavtal 36 mån eller 4 500 mil. Bilen på bilden är extrautrustad.

KÖP TILL 

VÄRMARE OCH 

DRAGPAKET 
FÖR 1  KR.

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Måndag 31 mars

Brand
Strax efter klockan elva på 
måndagskvällen utlöser 
automatlarmet på Nolskolan. 
En mindre brand inne i en 
av skolbyggnaderna orsa-
kar rökutveckling. Branden 
släcks snabbt av räddnings-
tjänstens personal från Nol.

Torsdag 3 april

Inbrott
Inbrottsstöld i en butik på 
Repslagarvägen i Älvängen. 
En stor ruta slås sönder. Det 
ligger snusdoser utanför det 
trasiga fönstret. 

Fredag 4 april

Skräp från lastbil
I rondellen vid Södra Klöver-
stigen i Nödinge åker det av 
skräp från en lastbil. Ekipa-
get åker vidare. Det blir helt 
stopp i trafiken. Inga kända 
personskador.

Lördag 5 april 
Trafi kolycka
En bil kör in i ett räcke intill 
Jordfallsbron. Räddnings-
tjänst, ambulans samt polis 
åker till platsen. När perso-
nal kommer till platsen så 
finns det två personer i bilen 
som båda avförs med ambu-
lans till Kungälvs sjukhus. 
Bilen bärgas från platsen.

Söndag 6 april

Bil bärgas
Strax innan avfarten 
Skepplanda i södergående 
riktning kolliderar en per-
sonbil. Olyckan inträffar 
vid 23-tiden. Två personer 
färdas i bilen och blir mycket 
chockade. Bilen bärgas och 
en minnesanteckning skrivs.

Lördagen den 29 mars 
var det Earth Hour, värl-
dens största klimatmani-
festation, där miljontals 
människor visade sitt enga-
gemang genom att släcka 
ljuset under en timmes tid. 
Årets kommunutmaning 

vann Lilla Edet!
Kommunerna Lilla Edet, 

Trollhättan, Vänersborg, 
Uddevalla, Munkedal, Ly-
sekil, Tanum och Strömstad 

utmanade varandra om 
vilken kommun som skulle 
släcka mest. Lilla Edets 
kommun blev vinnare.

– Vi hade fl est kom-

muninvånare som anmälde 
sitt deltagande på WWF:s 
webbplats, därför vann 
vi. Vinsten består av en 
vandringspokal i form av en 

jordglob som kommer att 
få sin placering i kommun-
huset. Till nästa års Earth 
Hour får vi se till att den 
stannar i kommunen, säger 
Angelika Samuelsson, 
energi- och klimatrådgivare 
i Lilla Edets kommun.

Utmaning vanns av Lilla Edet

Ale Brukshundklubb 
arrangerar en öppen 
föreläsning med Maths 
Lindberg onsdagen den 
9 april i klubbstugan i 
Lindåsen. Föreläsningen 
är öppen för alla intres-
serade hundägare i Ale 
kommun.

Det är ett aktuellt 
ämne nu framöver, då 
risken att hundar ska 
råka ut för huggorms-
bett är störst på våren. 
Föreläsningen kallas för 
”Sommarens faror”, alltså 
om ”faror” inför somma-
ren, getingstick, förgift-
ningar, värmeslag med 
mera, och Maths, som är 
nyinfl yttad Alebo, visar 
även första hjälpen för 
hund. Han är en väldigt 
uppskattad föreläsare, och 
han var senast på Ale BK 
i november och höll en 
föreläsning om höftleds-
dysplasi hos hund. 

Föreläsning om 
sommarens faror

ALE. Våren är kommen – 
till alla trädgårdsfantas-
ters glädje. 

Kommunens parkar-
betare har redan fullt 
upp med planteringar-
na och på Thunbergs 
handelsträdgård delar 
Gunnel Thunberg med 
sig av sina bästa tips.

Gröna fi ngrar eller inte. Det 
har blivit dags att förbereda 
rabatterna på grönare tider. 

Malin Johannesson på 
kommunens parkavdelning 
börjar säsongen med att sät-
ta ut penséer som ska pryda 
krukorna runt om i kommu-
nen tills sommarblommorna 
tar över i juni.

– Nu kan man kratta ige-
nom hela trädgården och 
börja plantera frosttåliga 

– Våren 
kommer 
med färg

Snart blommar Ale

Gunnel Thunberg på Thunbergs handelsträdgård tipsar om vårblommor.

Malin Johannesson och Anders Alfredsson på kommunens parkavdelning förbereder blomkrukorna. 
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växter, som penséer och pe-
renner, säger Malin, som 
själv har ett stort intresse 
för trädgård och ansvarar för 
blomsterarrangemangen i 
Ale kommun.

Är man innehavare av en 
gräsmatta är det hög tid att 

gödsla och Gunnel Thun-
berg på Thunbergs handel-
strädgård har då ett värde-
fullt tips:

– Är det för lågt PH-värde 
i marken kan inte gräsrötter-
na ta till sig näringen. Därför 
måste man kalka först innan 

man gödslar. 
För den som redan nu vill 

pyssla ihop en vacker blom-
kruka kan man med fördel 
välja bland påskliljor, pensé-
er, pärlhyacint och förgätmi-
gej. 

När det kommer till 

klippning av häckar beror 
det på vilken sort man har, 
men en huvudregel menar 
Gunnel, är att klippa den i 
form av ett A så att solens 
strålar når överallt. 

JOHANNA ROOS

I år kommer Ales blomkrukor att gå
i följande färgkombinationer:

    Skepplanda: Rosa-vitt-silver-blått
    Älvängen: Purpur-rött-orange-gult
    Alafors: Vitt-lila-lime
    Nol: Rosa-blått-silver
    Nödinge: Blått-vitt-gult
    Bohus: Purpur-cerise-rosa
    Surte: Gult-orange-blått-silver


