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Teckna en 

villaförsäkring nu 

så bjuder vi på ett 

vattenlarm. 
(värde ca 400 kr)

Skadeglädje.

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Torsdag 22 maj

Försök till stöld
Försök till stöld på Aleblom-
man. Okända gärningsmän 
tar sig in på bakgården och 
slår hål i en ruta till en låst 
dörr. Troligtvis blir gärnings-
männen skrämda och för-
svinner från platsen.

Villainbrott på Gamla 
Kilandavägen i Nödinge. 
Ägaren som varit bortrest 
några dagar kommer hem 
och upptäcker att det varit 
inbrott i villan. Det är oklart 
vad som stulits.

Inbrott hos Nols Bygg AB i 
Surte. En bärbar dator och 
en skrivare tillgrips.

Fredag 23 maj

Grön laser
På Södra Klöverstigen lyser 
någon med grön laser mot 
en polispatrull. Laserpekaren 
tas i beslag och två personer 
visar tydliga tecken på drog-
påverkan och medtas för 
provtagning. De misstänkta 
är födda 1990 och 1993. 
Båda är hemmahörande i 
Nödinge.

Söndag 25 maj

Villainbrott
Villainbrott i Rams-
torp. Någon tar sig in i huset 
och tillgriper en del saker 
medan ägarna är borta.

Lördag den 31 maj 2014
- för 37:e året i rad

SPELMANSSTÄMMAN
ASKERÖD  

OBS!
Stämman är flyttad till Ströms 

Slottspark i Lilla Edet

Buskspel från kl 12.00

Allspel kl 15.00 följt av uppseplningar  
från scenen

Medtag egen stol

F

Tillsammans kan  
vi hjälpa djuren!

Sms:a DJUR till 72120  
för mer information.
www.djurensratt.se  I 08-555 914 00

HAJ PÅ MAGPLASK?
ELLER HAR DU NÅGON ANNAN DOLD TALANG?

De

VEM HAR ALES
Häftigaste bil?
Skönaste inrednings-eller 
klädstil?
Mest unika sommarjobb?
Galnaste sommarplaner?

KÄNNER DU NÅGON MED
En annorlunda livsstil?
Udda hobby?
Ovanligt boende?
Spännande idéer?

Alekuriren behöver Din hjälp med  
att fylla årets sommarnummer  

med spännande artiklar.

5 bästa tipsen 
belönas med en 

trisslott!

TIPSA REDAKTIONEN REDAN IDAG! 
perra@alekuriren.se, 0704-92 35 07
jonas@alekuriren.se, 0707-36 85 31

För två år sedan gick 
Alebygdens vandrare vid 
Östads Säteri. Då regna-
de och blåste det. I år var 
det mycket skilda förhål-
landen. Solen sken och 
det var skönt med lätta 
molnskyar.

Elvy Börjesson ansva-
rade för vandringen och 
berättade initierat om 
Östad barnhus. Här tog 
man emot föräldralösa 
barn som placerades på 
godsets gårdar. Här fi ck 
de utbildning i hantverk 
och fi ck även skolutbild-
ning på barnhuset.

På fredag vandrar vi 
på Koön där en ny vand-
ringsled har iordnings-
ställts. I tisdags var det 
avslutning på Backavik. 
Britt Modig-Jakobsson 

berättade om sin uppväxt 
i Nödinge ådalar. SPF 
Träffpunkt Baclavik 
fortsätter till hösten den 
23 september.

Varje år bjuder SPF 
Alebygden in sina äldsta 
medlemmar till en träff 
på Björkliden. I år kom 
ett tjugotal. De fi ck 
bland annat information 
av Birgit Fagrell, sjuk-
vårdsansvarig i förening-
en. Dessutom underhöll 
Rolf Rohdén.

Den 17 juni åker 52 
medlemmar till Känsö. 
Resan är fulltecknad. Dä-
remot fi nns det platser 
kvar på resan till Bryssel 
den 24-29 augusti.

Lennart Mattsson 

SPF Alebygden 
vandrade i solsken


