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Tisdag 29 juli

Inbrott
En väktare beger sig till ett 
företag på Nols Teknikpark 
efter det att larmet har 
utlösts. Väl framme på plat-
sen kan man konstatera att 
en dörr är uppbruten, men 
oklart vad som har tillgripits. 
En patrull skickas till platsen 
för att ta uppgifter för en 
anmälan samt eventuellt 
säkra spår.

Onsdag 30 juli

Stöld
Vid Bohus centrum är det tre 
killar som stjäl en fyrhjuling. 
Killarna blir skrämda av en 
allmänhet och springer från 
platsen. Polisen anträffar en 
av tjuvarna i området och 
han grips. Fyrhjulingen åter-
lämnas till ägaren.

En person, född 1990 och 
hemmahörande i Lödöse, 
grips i Bohus misstänkt för 
grov olovlig körning.

Söndag 3 augusti

Villainbrott
Villainbrott på Bohushöjds-
vägen i Bohus. Okända 
gärningsmän plockar ur ett 
fönster och söker igenom 
båda våningsplanen. Fem 
klockor tillgrips. Spårsäkring 
sker.

Lägenhetsinbrott på Vide-
gårdsvägen i Surte. Oklart 
vad som tillgripits.

Måndag 4 augusti

Trafi kolycka
Singelolycka klockan 04.45 
på E45. Vid rondellen Tunge 
är det en bilist som kör av 
vägen. Två personer körs till 
NÄL med nackkragar.

NÖDINGE. En kassör-
ska på Ica Kvantum 
Ale Torg misshandla-
des på torsdagskväl-
len av en kvinna i 
20-årsåldern. 

Händelsen inträffa-
de strax före klockan 
tio.

En annan kvinna 
som befann sig i buti-
ken fi ck ett slag över 
näsan när hon försök-
te avstyra bråket.

Den aggressiva 20-åring-
en kom fram till kassaper-
sonalen och frågade om 

hon visste namnet på en 
viss person. Därefter bör-
jade hon dra kassörskan i 
håret för att sedan slå hen-
ne i bakhuvudet.

När är en kund försökte 
gå emellan fi ck hon också 
ta emot en snyting av den 
uppretade kvinnan, som 
sedan lämnade platsen 
tillsammans med en annan 
person.

Polisen har rubricerat 
ärendet som misshandel. 
Spaningstips fi nns i ären-
det.

JONAS ANDERSSON

En kvinna i 20-årsåldern är misstänkt för misshandel efter 
en incident som inträffade på Ica Kvantum Ale Torg i tors-
dags kväll.

Kassörska misshandlad 
på Ica Kvantum

Rose-Marie Fihn Klas Nordh

Det socialliberala alternativet i Ale!

ALE ska vara den 
mest attraktiva 
kranskommunen!
Nära samverkan mellan medborgare, 
näringsliv och kommun!

Augustierbjudanden! Gäller t o m 2014-08-31

Gäller t o m 2014-08-31

Gäller t o m 2014-08-31

www.aledjurklinik.se
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Välkommen att 
boka tid på

0303-33 59 70

100 kr rabatt
på veterinärbesök  
på smådjursavdelningen vid 

uppvisande utav denna kupong

15% rabatt
på Specifics foder  
vid uppvisande utav  

denna kupong
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FYRA BARN  
ÖVERLEVER 
CANCER

Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0

Tel 020-902090

ALE. Nu kommer signa-
ler som är mycket posi-
tiva för företagen i Ale. 
Bankernas utlåning ökar.

Det visar att både 
företagen och bankerna 
har framtidstro. 

I Västsverige är tren-
den särskilt stark, vilket 
är extra gynnsamt för 
Ale.

 När bankerna ökar sin utlå-
ning och företagen går bättre 
får det en positiv spiraleffekt 
för hela näringslivet. Även 
statliga Almi känner av före-
tagens framtidstro.

– Vi på Almi Väst märker 
av det ökade trycket tydligare 
än i övriga landet. Utlåning-
en ökar och det gäller främst 
krediter för framåtriktade 
satsningar, säger Sara Wal-
lin, vd på Almi Väst.

Närmare hälften av bank-
kontoren uppger att utlå-
ningen till företag ökade 
under årets andra kvartal.  
Man är också mycket positiv 
till den kommande utlåning-
en, Både för det kommande 
kvartalet och på längre sikt. 
Det framgår av färska under-
sökningar som genomförts 
på uppdrag av Almi Före-
tagspartner.

– Det här är en ganska 
stark signal på att man är 
positiv. Det har varit en osä-
kerhet tidigare, nu har fl er 

– Bankernas utlåning ökar
Positivt konjunkturtecken för företag i Ale

framtidstro. Det innebär att 
företagen går bra och i näs-
ta steg vågar anställa, säger 
Sara Wallin.

För det kommande kvar-
talet tror närmare hälften av 
de tillfrågade bankcheferna 
att utlåningen kommer att 
öka. På ett års sikt är ännu 
fl er positivt inställda då så 

mycket som 70 procent tror 
på en ökad utlåning.

När samma fråga ställs till 
företagen svarar 27 procent 
av företagen att lånebehovet 
ökade under första kvartalet. 
På längre sikt tror 38 pro-
cent av företagen att lånebe-
hovet kommer att öka.

ALE. Måndag 11 au-
gusti blir det valduell 
i Sveriges radio P4 
Göteborg.

Ales båda kom-
munalråd Mikael 
Berglund (M) och Pau-
la Örn (S) gör upp om 
maten i äldreomsor-
gen.

Sändningen börjar 
kl 07.30 så det gäller 
att vara uppe med 
tuppen.

Maten inom äldreomsor-
gen för de som är berät-
tigade denna service har 
blivit en valfråga i Ale. 
Socialdemokraterna har 
föreslagit att Ale ska göra 

som Munkedals kommun 
och låta hemtjänsten laga 
maten i hemmen hos äldre. 
För dyrt, för omständigt 
och tidskrävande har Mo-
deraterna svarat. Istället 
har de lanserat ett eget för-
slag under rubriken ”Res-
taurangmat till våra äldre”. 
Förslaget innebär att de 
äldre ska kunna beställa 
mat från de lokala krögar-
na och därmed kunna få en 
varierad kost. När P4 Gö-
teborg går vidare med sina 
lokala valdueller är det just 
matfrågan till Ales äldre 
som ska debatteras i radi-
on. Kommunalråd Mikael 
Berglund möter opposi-
tionsråd Paula Örn.
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Ales kommunalråd i valduell


