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Onsdag 27 augusti
Narkotikabrott
Narkotikabrott i Nödinge. 
Polisen kontrollerar en 
person och då anträffas 
narkotika. Den misstänkte 
gärningsmannen är född 
1993 och hemmahörande i 
Göteborg.

Villainbrott i Nol. Oklart 
vad som tillgripits. Spårsäk-
ring sker.

Fredag 29 augusti
Miljöbrott
Vid Lilla Viken i Björliden i 
Nödinge kör en lastbil hål på 
en tank. Det uppges att cirka 
100 liter diesel från lastbilen 
runnit ut. Polis på väg till 
platsen. En minnesanteck-
ning upprättas.

Söndag 31 augusti
Inbrott
Någon krossar fönstret 
till Alebyggens kontor i 
Nödinge. Bilnycklar samt en 
mobiltelefon tillgrips.

Inbrott på Nödingeskolan. 
Oklart om något tillgripits.

En berusad bilförare stoppas 
i Bohus. Mannen, född 1952 
och hemmahörande i Bohus, 
är misstänkt för grov olovlig 
körning och rattfylleri.

www.derome.se 

Storsatsning i Lilla Edet
En stor ombyggnation av fd GEKÅ Byggnadsvaror kommer att ske på 
anläggningen i Lilla Edet för att få plats med ett bredare sortiment 
och vi väljer att koncentrera  verksamheten till denna anläggning. 

Lödöse stängs  
Den 1/9 flyttar personal och varor över till Lilla Edet och vi stänger i 
Lödöse, då anläggningen är för trång för ett större sortiment. 

Vi ber om överseende med att det kan bli lite rörigt under 
ombyggnationen.

        

       

     

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER  
I VÄSTRA GÖTALAND 

Vill din förening arbeta för mänskliga 
 rättigheter och mot diskriminering? 

Sök projektbidrag från Västra Götalandsregionen! 

Mer information finns på:  
www.vgregion.se/rattighet-kansli 

Sista ansökningsdag är 15 oktober 2014. 

Piketinsats 
i Bohus

På söndagsförmidda-
gen sågs en stor polisin-
sats vid Byvägen i Bohus. 
Flera polisbilar och även 
piketstyrkan fanns på 
plats. Skälet var ett om-
händertagande av en psy-
kiskt sjuk person och in-
satsen genomfördes som 
ett stöd till sjukvården.

– Det är inte helt ovan-
ligt att vi får göra den här 
typen av ingripanden för 
att helt enkelt hjälpa sjuk-
vården. Att piketen kopp-
las in beror ofta på att 
personen är känd sedan 
tidigare hos polisen och 
kan då ha varit våldsam 
eller hotfull, svarar poli-
sens presstalesman.

Personen överlämna-
des till sjukvården.

Kristdemokraterna 
från Ale var på ett 
möte som Krist-

demokraterna i Göteborg 
anordnade. Kristdemokra-
terna ville informera sig om 
de olika turerna som varit 
runt Göta Älv bron. Frågan 
berör Ale genom älven och 
Surte hamn.

Talare var regionpoli-
tikern Anders Fast (KD) 
med egen erfarenhet från 
sjöfarten.

Anders började med att 
säga:

– Det fi nns stora vinning-
ar att göra på att utveckla 
den maritima näringen

Kustbandet, Göta Älv 
och Vänern sätter en stark 
prägel på vår region och 

Västsverige. Där fi nns en 
potential för utveckling.

För oss västsvenskar 
har vattnet alltid innebur-
it kontakter med andra 
länder. Våra redare har 
varit pådrivande för en stark 
handelsutveckling. Även här 
har Sverige stora konkur-
rensmöjligheter genom 
miljö- och klimattänkandet. 
Allt tyder på att sjöfarten är 
det bästa alternativet för de 
globala transporterna och 
att stora volymerna kommer 
att gå via sjön. Även i regio-
nen kan sjöfarten utvecklas. 

Sjöfartens utveckling och 
en ny bro

Göta Älv och slussar-
na i Trollhättan en viktig 
politisk fråga som måste få 

sin lösning snarast. Kommer 
inte besluten om slussarna, 
så sker inga investeringar 
i Vänerhamnarna till gagn 
för industriverksamheter i 
Bergslagen och Vänerom-
rådet.

Vad gäller behovet och 
byggandet av en ny bro över 
Göta Älv i Göteborg vet vi 
att den måste komma till 
stånd så fort som möjligt, 
dock senast 2020. Vi tror 
att det är möjligt att hantera 
sjöfarten med en öppnings-
bar medelhög bro på 13,5 
m. Då krävs dock att fartyg 
i framtiden anpassas med 
lägre eller fl exibla överbygg-
nader som inom kanalsjöfar-
ten i Europa. Möjligheten 
att använda ”rutt-planering” 

får ses som en nödvändig-
het för att inte komma till 
bropassage under pikar av 
högtrafi k. Rätt prioritering 
gäller både för den nya bron 
för väg- och kollektivtrafi k 
och för järnvägsbroarna 
strax ovanför. 

Kristdemokraterna kan 
se både för och nackdelar 
med den nya bron, men 
det gäller att beslut tas så 
fort som möjligt och att de 
är framåtsyftande för att vi 
ska få investeringar och en 
god och hållbar utveckling i 
Västsverige, samt för Surte 
och Göteborgs hamn.  

Tony, Karlsson
Kristdemokraterna i Ale

Kristdemokraterna informerade sig om Göta Älv bron

 Kristdemokraterna Anders Fast 
och Tony Karlsson. 

En bilbrand inträffade på E45 
i höjd med Ale Torg på mån-
dagseftermiddagen. Bilen bör-
jade brinna under färd i norr-
gående riktning. Föraren lyck-
ades ta sig ut ur fordonet och 
ingen person kom till skada.

Foto: Christer Grändevik

Bil började 
brinna Familjedag trotsade regnet

Ronny Halvorsen, 90 år från Nödinge, fullkomligt älskade 
de stora vattenbollarna. Alfred Nilsson (t v), 2,5 år från Nol, 
fick en fin tatuering av Lotta Skaresund. Sofia Palmdal (t h), 
10 år från Guntorp, passade på att förvandla sig till en katt 
vid ansiktsmålningen.

NÖDINGE. Ale Torg 
bjöd in till familjedag i 
lördags och regnet till 
trots trivdes framför allt 
barnen alldeles utmärkt.

Det blev en underhållan-
de lördag i Nödinge. I Ale 
Kulturrum var det full fart 
med Mat- och kulturfesti-
val, samtidigt bjöd Ale Torg 
in till familjedag och gjorde 
shoppingen lite enklare för 
föräldrarna. I en kidpark tog 
barnvakter emot och såg till 
att besöket på Ale Torg blev 
roligare än normalt.

De lite äldre kunde roa 
sig själva med att exempelvis 
snurra runt i de jättelika vat-
tenbollarna.

En annan favorit var så 
klart ICA:s Papricaklubb 
som engagerade i vanlig ord-
ning.
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