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Det är enkelt att byta bank
Jag hjälper dig att flytta över lön, pension,  
studiemedel och andra inbetalningar till ditt nya 
privatkonto hos oss. 

Jag ändrar också autogiron, överföringar mm.

Ring mig på 0303-24 56 44 
Andreas Östling, Kundrådgivare Bank och Försäkring

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Tisdag 29 april

Rattfylleri
Vid Ale Torg blåser en for-
donsförare positivt och 
medtas för provtagning. 
Föraren är en man i 65-års-
åldern.

Onsdag 30 april

Narkotikabrott
En polispatrull stoppar en 
bil i Älvängen. Föraren visar 
tydliga tecken på narkoti-
kapåverkan och misstänks 
för grov olovlig körning, 
drograttfylleri och narkoti-
kabrott. Gärningsmannen är 
född 1993 och hemmahö-
rande i Bohus.

En tiggare blir utsatt för 
olaga hot på pendeltåget 
och senare misshandlad när 
hon intagit sin plats utanför 
Ica Kvantum i Nödinge. Tre 
personer ger sig på kvinnan. 
Målsägande är 20 år och 
hemmahörande i Bergsjön.

Torsdag 1 maj

Inbrott
Inbrott i kommunhuset i 
Alafors. Tre dörrar bryts upp. 
Kontanter samt en bil till-
grips, som senare anträffas i 
Älvängen. 

Skadegörelse vid Surte-
sjön. Okända gärningsmän 
sågar ner en tjugo meter hög 
gran. En soptunna eldhärjas.

Fredag 2 maj

Olaga hot
En anmälan om olaga hot 
mot grupp upprättas sedan 
företrädare för Sverigede-
mokraterna blir utsatta för 
hot då de är ute och delar ut 
flygblad i Bohus.

Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

NIBE HJÄLPER DIG ATT SOVA GOTT!
Vår nya bergvärmepump har alla de egenskaper du kan drömma om.

SMART –  En varvtalsstyrd pump som anpassar sig automatiskt till husets effektbehov,
  resultatet blir ett jämnt inomhusklimat.

STARK –  Imponerande effektiv och energisnål.

TRYGG –  Integrerad varmvattenberedare med marknadens bästa årsvärmefaktor.

TYST –  Värmepumpen är tystgående och har utrustats med maximal ljuddämpning.

NIBE F1255 är med sin unika teknik det självklara valet för en tryggare vardag 
och en god nattsömn. Dessutom kan du fjärrstyra den med din smartphone/surfplatta.

*Läs mer om den nya tekniken på www.nibe.se/1255

INVERTERSTYRD*

GÖTEBORG ETB Värme AB 031-704 23 60

N-Center AB 031-742 35 60  Rörpac AB 031-44 10 30

Svensk Kylservice i Göteborg AB 031-82 48 18 Vuab 031-340 07 40

KUNGÄLV Klimatteknik i Väst AB 0303-24 61 80

Mer
än bara
lokal-

tidning!
Printshop

Film
Webb

Reklam

HÄLJERED. Cirka 1 500 
besökare under dagarna 
två.

Vikingatida marknad 
behåller sitt fasta grepp 
om publiken.

– Intresset från utstäl-
lare och besökare ökar 
för varje år som går, 
säger Tony Blom i Bya-
laget som tillsammans 
med Ale Vikingagård 
stod bakom arrange-
manget.

Suveränt marknadsväder och 
en bra tillströmning av besö-
kare, fl era av dem var dessut-
om långväga gäster.

– Vi hade utställare och 
marknadsbesökare från oli-
ka delar av Sverige, ja till 
och med folk som hade rest 
från Polen, Norge, Danmark 
och Tyskland för att uppleva 
helgens begivenhet, förkla-
rar Tony Blom som hade all 
anledning att vara nöjd med 
hur Vikingatida marknad ut-
vecklade sig.

– En hit helt klart! Det 
går inte att påstå något an-
nat. Förutsättningarna var de 
bästa tänkbara, lagom med 
sol och en behaglig tempera-
tur att strosa runt i.

Uppemot 130 utställare 
fanns på plats i Häljered och 
totalt 450 vikingar. Så gott 

som alla strödde lovord över 
arrangören.

– Många utställare menar 
att detta är den mysigaste 
och bästa marknaden som 
fi nns i landet. Det gör ock-
så att vi försöker höja ribban 
för varje år, göra det så his-
toriskt korrekt som möjligt 
och förfi na detaljer i uppläg-
get. Det ska vara autentiska 
kläder och tält. Man ska kän-
na att det är en vikingatida 
marknad som är på riktigt, 
avslutar Tony Blom.

JONAS ANDERSSON

MÖBELFÖRRÅD
Olika storlekar av förråd uthyres i  

Ahlafors Fabriker. Pris från 600:-/månad

Tel 0303-74 06 00, 0704-20 07 93

Välbehövlig matpaus. Claes Sandklef med dot-
tern Felicia liksom kompisen Ester och pappa 
Kristoffer Öste kopplar av en stund på Ale Vi-
kingagård.

Bröderna Alexander och Filip Giotos från Möln-
dal roade sig med ett kuddkrig.

Elin Jönsson från Kungsbacka provade på 
smide hos Joakim Andersson från Arvika.

Tindra Haxhani, 5 år från Rannebergen, stiftade 
bekantskap med Coph-Coph alias Gert Johans-
son från föreningen Vikingaleden Säffle.

Kerstin Lihden, Skurup, tillver-
kade handvävda brickband. 
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– 450 vikingar intog Häljered
Marknad som är på riktigt


