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SKEPPLANDA. Först 
försvann Folktandvår-
den, i våras lämnade 
även vårdcentralen in 
nycklarna.

Den närmare 3 000 
kvadratmeter stora fast-
igheten på Albotorget 
gapar därför tom.

– Vi jobbar aktivt 
för att hitta en ny 
hyresgäst, säger Frida 
Ahnstedt uthyrningsan-
svarig på Hemsö.

Hemsö har specialiserat sig 
på offentliga verksamhetslo-
kaler, som bland annat sko-
lor, vårdcentraler och äldre-
boenden. Företaget förvaltar 
fastigheter, inte bara i Sveri-
ge, utan även i Finland och i 
Tyskland.

– Vi är i ständig kontakt 
med operatörer som bedri-
ver verksamhet inom dessa 
branscher och stämmer av 
deras behov. Tyvärr har vi 
inte lyckats hitta någon ny 
hyresgäst till Skepplanda. Vi 
har pratat med ett par intres-

senter för privata vårdföre-
tag, men mer än så har det 
inte blivit. Dessutom har vi 
annonserat lokalen i olika 
forum, förklarar Frida Ahn-
stedt.

Trevliga lokaler
– Det vore naturligtvis jät-
tebra om vi kunde få igång 
någon typ av verksamhet i 
huset. Det är ljusa och väl-
digt trevliga lokaler. Alla vet 
vad som händer med ett hus 
som står tomt. Vi vill hålla 
Skepplanda levande och där-
för är det viktigt att en sådan 

här centralt belägen fastighet 
inte står öde alltför länge, sä-
ger Frida Ahnstedt.

Kan ni tänka er någon 
annan typ av verksamhet 
i huset än just skola, vård 
och omsorgsföretag?

– Självklart kan vi det! Vi 
är fl exibla, det måste man 
vara. En tom lokal gynnar 
inte någon, så allt är möj-
ligt. Jag vet att det fi nns väl-
digt många småföretagare 
i bygden, så varför inte ett 
kontorshotell? Det är ett an-
vändningsområde som man 
skulle kunna tänka sig.

Hemsö drabbades också 
av en vakans i Älvängen när 
vårdcentralen och Folktand-
vården sökte sig till den nya 
handelsplatsen i slutet av 
förra året. Strax före somma-
ren fi ck Hemsö emellertid 
klart med en ny hyresgäst.

– Vi har skrivit ett avtal 
med Ale kommun. Det är 
Komvux som fl yttar in. Om-
byggnationen är i full gång 
och vid årsskiftet ska lokaler-
na vara anpassade fullt ut för 
den nya verksamheten, säger 
Frida Ahnstedt.

JONAS ANDERSSON

Hemsös fastighet på Albotorget i Skepplanda, där Folktandvården och Närhälsan tidigare husera-
de, gapar tom. Arbetet med att hitta en ny hyresgäst pågår för fullt.

– Centrumfastighet gapar tom
Söker ny hyresgäst till Albotorget
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POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Tisdag 5 augusti

Försök till inbrott
Försök till inbrott på Bohus-
höjdsvägen i Bohus. Okända 
gärningsmän bryter på listen 
till balkongdörren.

Fredag 8 augusti

Inbrott
Pågående inbrott i en con-
tainer på en byggarbetsplats 
på Göteborgsvägen i Surte. 
Ett vittne ser hur två män 
bryter sig in i en container 
innehållande maskiner och 
verktyg. De plockar med 
sig en del gods och lämnar 
platsen i en liten vit bil. 
Polisen kan en stund senare 
lokalisera bilen och männen 
en bit därifrån. I bilen hittas 
en del av det stulna godset 
och männen tas med in till 
polisstationen för förhör.

Stöld på Hotel Surte. 
Någon tar sig in på målsä-
gandes rum och tillgriper 
diverse gods då vederbö-
rande ligger och sover.

Skadegörelse på Ale Kul-
turrum. Femton fönsterrutor 
krossas.

En kvinna blir påkörd av 
en bil i Nödinge. Det sker 
avsiktligt och ärendet rubri-
ceras som misshandel. Kvin-
nan får lättare skador.

En anmälan om ska-
degörelse och olaga hot i 
Nödinge. Målsägande, en 
25-årig man från Surte, 
uppvaktas av två män då 
han sitter i sin bil. En av 
männen riktar ett hot. Den 
andra mannen hoppar upp 
på motorhuven vilket senare 
leder till att framrutan 
spricker på målsägandes 
fordon.

Ale växer, fl er invånare 
och tätare bebyggel-
se. Positivt men också 

en grogrund för mörkare 
krafter. Vi tar oss fort till 
Göteborg via E45 och pen-
deln men lika kvickt tar sig 
icke önskvärda personer och 
preparat hit. Det är tyvärr 
logiskt att alkohol-lang-
ning till minderåriga och 
drogförsäljning söker sig 
till underlaget. En växande 
kommun med fl era större 
områden är utsatt. Polisen 
själva vittnar om en ökad 
droganvändning i Ale och 
alkoholdebut sker i yngre 
åldrar. Partiet framtid i Ale 
summerar en längre tid av 
ökad otrygghet. Skrikande 
bildäck på nätterna och 
okända bilar och människor 
i våra orter som ger en 
gnagande otrygghet. När 
det gäller drogpåverkan vid 
brott så är det en färskva-
ra. Möjligheten att påvisa 
droger i kroppsvätskor avtar 
i regel snabbt med tiden. 

Det är inte Alepolitikens 
mandat att bestämma om 
att etablera polisstation och 
närpolis men eftersom de 
fl esta partier har anslutit 
sig till vår Ale-modell att 
försöka komma överens så 
uppmanar Framtid i Ale alla 
partier att ta ställning för att 
försöka få hit Aleplacerad 
polis med närpolisverksam-
het. Vi behöver polis som 
vet var Peter Tifeldt (förra 
veckans Alekuriren) bor 
när han och grannar utövar 
grannsamverkan, som kän-
ner till skogsvägarna, som 
känner till orosmomenten 
och inte minst har en nära 
dialog med kommuninvå-
nare. 

Framtid i Ale vill ha ett 
ställningstagande för polis i 
Ale där alla partier gör ge-
mensam sak och uppvaktar 
beslutande instans.

Tyrone Hansson
Framtid i Ale

Ale
behöver 
polisen

www.volkswagen.se

Bränsleförbrukning blandad körning 4-4,1 l/100 km. CO
2
-utsläpp 107-109 g/km. *Volkswagen Konsumentleasing 36 mån 1 500 mil, 0% särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (maj 2014).  

Bilen på bilden är extrautrustad.

* 

En helt ny bil där design, innovation, prestanda och säkerhet  
samspelar på ett oslagbart sätt. Varmt välkommen till oss. 
 
När: lördag 16 augusti kl 12:00–15:00
Var: Bilab, Trollhättevägen 18 i Kungälv

Snart. Nu.
Se nya Passat före alla andra.

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62010 
www.bilab.se

SKEPPLANDA. Allt var 
precis som vanligt 
på hembygdsdagen i 
Skepplanda.

Solen sken och folk 
vallfärdade till Grönköp.

Brödkakorna sålde 
slut redan första tim-
men.

Sol och Grönköp hör på 
något sätt ihop. Skepplanda 
Hembygdsförening har för 
vana att bjuda på vackert vä-
der, så även den här gången.

Arrangemanget tog sin 
början klockan 12, men långt 
innan dess började bilar 
strömma till. Förväntansful-
la besökare behövde inte bli 
besvikna. Det doftade gott 
från bakstugan där det bak-
ades bröd över öppen ugn. 
Varmt var det också i smed-
jan som höll öppen dagen till 
ära.

I ett av husen fanns det 
möjlighet att fynda på lopp-
marknaden. Utomhus sked-
de försäljning av diverse ting, 

bland annat växter, textil och 
honung. Därutöver gick det 
också att pröva lyckan i någ-
ra av de lotterier som arrang-
ören hade ordnat med.

I det stora serveringstältet 
ringlade sig kön periodvis 
lång. Det var många som vil-

le ta chansen att avnjuta den 
bryn- och äggost som serve-
rades till kaffet.

Det blev rakt igenom en 
lyckad tillställning där be-

sökarna kunde vända hemåt 
efter en trivsam lördagsför-
middag på Grönköp.

JONAS ANDERSSON

Lyckad tillställning på Grönköp

 Växter av olika slag fanns till försäljning. 

En hel del äldre, men också 
en och annan yngling besök-
te Skepplanda hembygdsgård 
i lördags. Här är det Milo från 
Skönningared som tar del av 
musikunderhållningen.

 Delar ur Spelmanslaget Kafferast underhöll med vackra toner. 
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