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A-hus Kungälv 
Håkan & Yvonne 
0303-120 70
070-564 80 54 

Din lokala 

husleverantör 

sedan 1947

Tomter och Markområden 
Vi köper eller samarbetar med er markägare. 
Vi utför och driver alla myndighetshandlingar åt er.
Allt från förhandsbesked, avstyckning, bygglov, 
köpehandlingar och försäljning med stark 
marknadsföring i samarbete med

Ring A -Hus i Kungälv, eller besök oss på  Svarvaregatan 17!

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Tisdag 9 september
Försök till stöld
Försök till stöld i ett arbets-
rum på Komvux i Alafors.

Torsdag 11 september
Inbrott Ledethallen
Polisen larmas till Ledethal-
len i Alafors med anledning 
av att inbrottslarmet tjuter. 
Plåtdörrar och innedörrar är 
uppbrutna. Okänt om något 
saknas.

Lördag 13 september
Inbrott på pizzeria
Strax efter klockan tre på 
morgonen sker försök till 
grov misshandel invid Bohus-
grillen. En person kommer 
på två killar som gör inbrott 
i en pizzeria på platsen. En 
av tjuvarna svingar en yxa 
mot anmälaren som hinner 
undan. Det blir dragkamp om 
yxan och anmälaren kommer 
över yxan på något vis. Polis 
kallas till platsen och de båda 
tjuvarna grips som miss-
tänkta för inbrott samt försök 
till grov misshandel. Ingen 
person kommer till skada.

En patrull stannar och kon-
trollerar en bilist på Ale Torg 
där föraren blåser positivt. 
Han får följa med patrullen 
för provtagning och en rap-
port skrivs.

Okänd gärningsman kros-
sar en ruta till Älvängens 
Skor. Ärendet rubriceras som 
skadegörelse.

Polisen stoppar en person-
bil i Bohus och kontrollerar 
dess förare. En man, född 
1992 och hemmahörande i 
Bohus, misstänks för rattfyl-
leri, narkotikabrott och grov 
olovlig körning.

Europeiska trafi kantveckan 
pågår 16-22 september varje 
år. Kampanjen går ut på att 

motivera medborgarna att 
cykla, gå och använda kol-
lektivtrafi k i så stor utsträck-

ning som möjligt. Trafi kant-
veckan 2014 fokuserar på 
livskvalitet.

– Vi vill uppmuntra våra 
kommuninvånare att hitta 
alternativa färdmedel och 
ställa bilen. Det är första 
gången som Ale deltar fullt 
ut i Trafi kantveckan och för-
hoppningsvis blir det en bra 
respons, säger projektledare 
Caroline Rundlöf.

En arbetsgrupp med re-
presentanter från olika verk-
samheter inom Ale kommun 
har bidragit med idéer till 
utformningen av Trafi kant-
veckan.

Varje dag under veckan 
uppmärksammar kommunen 
olika färdsätt. På tisdag belö-
nar man cyklister vid pendel-
stationerna med en present-
påse, på onsdag genomförs 
återkommande promenad 
med Ale 90 IK i Furulund 
och dessutom slås ett slag 
för sagotipspromenaden i 
Ekskogen mellan Nödinge 
och Nol. Torsdagen är det 
mopeden som står i fokus 
och ett särskilt quiz skickas 
då ut till högstadieeleverna 
med biobiljetter i prispotten. 
Fredagen står kollektivtrafi -
ken i centrum.

– Då kommer bibliotek-
spersonal att stå vid resecen-
trum i Älvängen och dela ut 
en bok till resenärerna. På 
så sätt bollar vi inte bara in 
folkhälsan utan även kultu-
ren i kampanjen. Vi vill visa 
på fördelen med att ta tåget, 
att man kan sitta och läsa en 
bok till och från jobbet, sä-
ger miljöplanerare Annika 
Friberg.

På lördag sker veckans 
stora event med jippo på Ale 
Torg och vid Ale Kulturrum.

– På torget kommer vi 
att erbjuda gratis cykelser-

vice, man får testa elcykel 
och Segway plus att barnen 
kan rida ponny. Cykelkorgs-
loppisen kommer att äga 
rum vid Ale Kulturrum och 
där blir det även pyssel, som 
går ut på att man med tom-
ma äggkartonger ska försöka 
bilda världens längsta tåg, 
förklarar Caroline Rundlöf.

Västtrafi k informerar
I samband med Trafi kantda-
gen kommer Västtrafi k ha 
representanter på plats för 
att informera om kollektiv-
trafi ken och personal från 
Ale kommun tar emot syn-
punkter om gång- och cykel-
vägar, underhåll med mera.

På söndag arrangerar 
Naturskyddsföreningen en 
vandring runt Fågeldam-
marna i Surte.

– Trafi kantveckan avslutas 
på måndag då det är tema 
bil. Bilen är fortfarande ett 
nödvändigt transportmedel 
för många människor, men 
faktum är att det fi nns saker 
att göra för att begränsa mil-
jöpåverkan. Man kan fräscha 
upp minnet över sparsam 
körning eller investera i en-
ergieffektiva däck, föreslår 
Annika Friberg och avslutar 
med följande budskap:

– Goda resvanor är po-
sitivt för hälsan, plånboken 
och miljön!

JONAS ANDERSSON

Europeiska trafikantveckan pågår under perioden 16-22 september och syftar till att motivera in-
vånarna att gå, cykla och använda kollektivtrafik i så stor utsträckning som möjligt. På lördag ar-
rangeras Trafikantdagen i Nödinge. Från kommunens arbetsgrupp ses Linda Henningsson, Caroline 
Rundlöf och Annika Friberg.

Trafi kantvecka med
fokus på livskvalitet
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Ekonomiska
problem

i företaget?
Företagsakuten erbjuder snabb 

och kostnadsfri rådgivning.
Kontakta oss på 020-100 123

www.foretagsakuten.se

Ett samverkansprojekt, mellan Business Region Göteborg och 
kommunalförbunden i Fyrbodal och Skaraborg, som drivs av 

Business Region Göteborg. Medfinansiering Västra Götalandsregionen.

NOL. En brand härjade 
på Nols Teknikpark 
natten till lördag. 

Tack vare ett larm 
från allmänheten 
kunde branden snabbt 
begränsas.

En brand uppstod natten 
till lördag i en fabrikslokal 
på Nols Teknikpark nära 
Perstorps fabriksområde 
i Nol. Det fanns ing-
et brandlarm i lokalen. 
Räddningstjänst kallades 
istället dit efter att ett larm 
inkommit.
– Larmet kom från en 
observant medborgare 
som såg rök sippra ut 
från lokalen, berättar 
Anders Falkenberg, 

räddningsledare på Bohus 
räddningstjänstförbund.

Räddningstjänsten fi ck 
snabbt branden under 
kontroll och den kunde 
släckas inom två timmar. 

– Det fanns en hotbild 
om att en fullt utvecklad 
brand skulle kunna sprida 
sig till kemiindustrin, säger 
Anders Falkenberg.

– Det var en fantastiskt 
bra insats av de brandmän 
som var på plats.
Trots räddningstjänstens 
snabba insats fi ck lokalen 
stora rökskador. Orsaken 
till branden är ännu 
okänd, men det fi nns inga 
misstankar om att den 
skulle varit anlagd.

SOFIA KARLSSON

Brand vid Nols Teknikpark

Räddningstjänst tillkallades efter att rökutveckling uppmärk-
sammats från en fabrikslokal.
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NÖDINGE. Just nu pågår Europeiska trafi kantveck-
an.

Ale kommun deltar i kampanjen med olika aktivi-
teter varje dag.

På lördag arrangeras den stora Trafi kantdagen i 
Nödinge med bland annat cykelkorgsloppis och test 
av Segway.


