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MED 35 ÅRS ERFARENHET HJÄLPER 
VI DIG VÄLJA RÄTT!

Välvårdade begagnade husvagnar 
och husbilar till bra priser!

VI SÄLJER: Cabby, Hobby, Eura Mobil samt tillbehör WWW.BENGTSHUSVAGNAR.SE

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Onsdag 25 juni
Skadegörelse
Klotter i form av svart färg 
har under natten sprayats på 
flertalet bilar samt nummer-
plåtar. Skadegörelsen sker på 
Alekärrsvägen/Trädgårdsvä-
gen i Surte.

Fredag 27 juni 
Inbrott
Villainbrott i Gunntorp och 
i Frövet, Skepplanda, under 
natten. Gods påträffas 
senare av en patrull och sex 
personer födda 95-01 är 
hörda i ärendet. Fyra perso-
ner är misstänkta.

På E45 Lödöse i norrgående 
riktning har en personbil 
kört in i mitträcket och står 
på tvären.

Ambulans, räddningstjänst 
och polis åker till olycksplat-
sen. Vittnen uppger att en 
kvinna och två män samt en 
hund från bilen lämnat plat-
sen. Polis på platsen uppger 
att bilen står mitt på E45 och 
blockerar trafiken. Bärgare 
rekvireras. Klockan 08.52 
meddelas att räddningstjäns-
ten släpat ner bilen i diket 
tills bärgaren kommer så att 
vägen blir fri. 13 stycken 
stolpar i norrgående riktning 
nerkörda. En rapport upp-
rättas. Hundpatrull söker i 
närområdet efter personerna 
från bilen.

Måndag 30 juni
Sexuellt ofredande
Okänd gärningsperson har 
genom ord och handling 
ofredat två personer vid 
resecentrum i Älvängen på 
ett sätt som är ägnat att 
kränka deras sexuella inte-
gritet.

KOLLANDA. Veckan innan hade alla huvud-
bry kring den trista väderprognosen. Enda 
dagen med regn omgärdad av 25-gradiga 
soldagar. Men så fel prognoserna var! Regnet 
lyste med sin frånvaro och vi sken ikapp med 
solen.  

Livet var härligt och vi öppnade grindar-
na 11. Första motorcyklarna mullrade in tio 
över och sedan stod det som en strid ström 
av hojar.

Alla i klubben visste vad var och en skulle 
göra. Nu fi ck vi examen för de två-tre må-
nader av förberedelser vi haft inför vårt tret-
tonde meet. Ett tiotal Crew hjälpte till med 
diverse sysslor: biker 5-kamp, lyckohjul, tom-
bola, armborst, lotterier och servering. Alltid 
fanns det något att göra.

Marklands MC lade dessutom en Poker-
Run-kontroll hos oss, så här blev det ytterli-
gare en strid ström av extra gäster. 

Ett tjugotal olika västklubbar räknade vi 
in, plus ett stort antal YCC och HOG-med-
lemmar.

Totalt fi ck parkeringsgruppen ihop 175-
180 gästande motorcyklar, vilket är störst an-
tal sedan starten 2002.

Det tävlades i Snygga hojar (Bike Show) 
samt i armborst. Det senare vanns av Henrik 

från Kungsbacka, som för andra gången fi ck 
ta emot förstapriset. Denna gång efter om-
skjutning. 

Ja, det var en härlig dag för oss arrangö-
rer och när vi trötta men lyckliga hade städat 
och packat ihop samt forslat hem all material 
så garanterar jag att den första ölen smakade 
väldigt gott.                                Mike  HalaSkepp MC

Spring Summit 2014 i Kollanda

Parkeringen fylldes av närmare 200 motorcyklar.

Armborstvinnaren Henrik från 
Kungsbacka.

En och annan sidvagn fanns det 
också plats för.

Gustav Östlund sitter upp på 
sin hoj.
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Lotteribordet stod uppdukat.

 Full fart på Skogsvallen i Kollanda. 


