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RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Tisdag 12 augusti

Skadegörelse
Skadegörelse på JSS Stål-
teknik i Älvängen. Ett vittne 
som åker förbi på E45 ser en 
rökpelare. Det visar sig vara 
en bilbrand.

En person grips i Surte miss-
tänkt för drograttfylla. Den 
misstänkte är en man, född 
1977 och hemmahörande 
på orten.

Torsdag 14 augusti

Villainbrott
Villainbrott på Källarliden i 
Bohus. Diverse gods tillgrips.

Försök till villainbrott på 
Alevägen i Nol. Okända gär-
ningsmän försöker bryta sig 
in via altandörren.

Söndag 17 augusti

Stöld
Stöld på OKQ8 i Nödinge. 
Okända gärningsmän spar-
kar upp två jalusiskåp och 
tillgriper spolarvätska.

ÄLVÄNGEN. Ale kom-
mun stänger av Göte-
borgsvägen för genom-
fart till Skepplanda.

Åtgärden vidtas under 
vecka 38.

– Grundtanken är att 
bilisterna ska använda 
sig av den nya lokalkör-
banan som är anlagd, 
säger kommunens tra-
fi kingenjör Beata Åhall.

Snart är det slut på genom-
fartstrafi k på Göteborgsvä-
gen mellan Älvängen och 
Skepplanda. Konor kommer 
att sättas upp i höjd med före 
detta Ale Tidnings redaktion 
i Högstorp.

– Det planeras en hel del 
nya områden utmed Göte-
borgsvägen och därför vill 
vi inte ha genomfartstrafi k 
på den sträckan. Bilister som 
ska ta sig från Älvängen till 
Skepplanda hänvisas istället 
till den nya lokalkörbanan 
alternativt E45, säger Beata 
Åhall.

Inom en snar framtid 
kommer konorna i Högstorp 
att ersättas med en perma-
nent lösning. Asfalten ska 
grävas upp och kantsten an-
läggas.

– Jag tror att många an-
vänder sig av Göteborgsvä-
gen av gammal vana när de 
ska till Skepplanda. Under 
en övergångsperiod lär sä-
kert några bilister knorra, 
men det råder ingen tvekan 
om att denna förändring är 
bra ur trafi ksäkerhetssyn-
punkt, avslutar Beata Åhall.

JONAS ANDERSSON

Göteborgsvägen kommer att stängas av för genomfart mellan 
Älvängen och Skepplanda.

Beata Åhall, trafikingenjör Ale 
kommun.

Göteborgsvägen stängs av
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SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING ALE 

SVENSKFAST.SE/ALE

Välj den mäklare  
som har köparna!

i samarbete med 

NÖDINGE. Nödinges 
gamla idrottshall ge-
nomgår just nu en större 
renovering som dess-
värre dragit ut på tiden.

Omklädningsrummen 
i källaren ersätts med 
fyra nya i markplan.

Dessutom får Nödinge 
handboll en bättre 
klubblokal.
– Det är självklart väldigt 
tråkigt att vi inte hinner 
klart till handbollssäsong-
en startar, men det är inget 
som Ale kommun har kun-

nat påverka. Renoveringen 
av idrottshallen är en del i 
den stora entreprenaden 
som Serneke utför i sam-
band med Kyrkbyskolans 
ombyggnad, säger fritids-
intendent Klas Arvidsson.

– Resultatet kommer 
att bli fantastiskt. Fram 
till dess får vi vara kreativa 
och hitta bra lösningar för 
klubben, avslutar han.

Idrottshallen förväntas 
vara klar i oktober.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

NÖDINGE. Moderata 
ungdomsförbundet i Ale 
agerar inte bara lokalt.

I onsdags bakade de 
för katastrofens barn i 
Irak.

– Aleborna har varit 
fantastiskt generösa 
och vi fi ck in nästan 3 
000 kronor, säger Kardo 
Kalkali, orförande i MUF 
Ale.

Med anledning av krisen i 
norra Irak, Syrien och Kur-

Kordin Baker och Soma Ali Mahamoud hjälpte MUF Ale vid insamlingen på Ale Torg till förmån för 
barnen i Irak, Syrien och Kurdistan. Muffarna på plats var Kardo Kalkali, Oliver Andersson, An-
dreina Zito och Almida Andréasson.

MUF bakade för katastrofen i Irak
distan bestämde sig ungdo-
marna i MUF Ale att göra en 
insats. På Ale Torg sålde de 
hembakat till förmån för de 
drabbade barnen och samla-
de även in gåvor. Via organi-
sationen Den kurdiska röda 
halvmånen kommer såväl 
pengar som leksaker, kläder 
med mera att komma de be-
hövande till del.

Responsen från aleborna 
var mycket god.

– Vi är enormt tacksam-
ma. Folk har skänkt hund-
ralappar och bullarna har 

gått som smör i solsken, sä-
ger Kardo Kalkali.

Även nästa vecka planerar 
MUF att göra en insats.

– Då tar vi sikte på Äl-
vängen. Det blir samma 
upplägg. Vi säljer allt vi lyck-
as baka hemma och tar tack-
samt emot gåvor av alla de 
slag, säger Oliver Andersson.

Totalt gav den tre timmar 
långa insamlingen på Ale 
Torg i onsdags närmare 3 
000 kronor.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Försenad renovering av 
idrottshallen i Nödinge

Det blir svårare att hänga 
med när man börjar höra lite 

dåligt. Ring Hörsellinjen 
0771-888 000.

www.horsellinjen.se

Hörselskadades Riksförbund

Vad sa dom 
på Rapport 
i går kväll?


