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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 30 september

Inbrott i Nol
Anmälaren uppger att någon 
har tagit sig in på Nol Tek-
nikpark genom att bryta upp 
ett fönster på markplan. Inne 
i byggnaden har gärnings-
männen brutit upp en dörr 
in till ETC. Vad som tillgripits 
är oklart.

Onsdag 1 oktober

Narkotikabrott
En patrull stoppar en bil i 
Nödinge. I bilen finns en 
förare samt en passagerare. 
Vid kontroll av passageraren 
uppstår misstanke om narko-
tikabrott. 

Fredag 3 oktober

Bostadsinbrott
Bostadsinbrott i Älvängen. 
Ett kassaskåp bryts upp, 
smycken och klockor till-
grips. Spaningstips finns i 
ärendet.

Söndag 5 oktober

Saxar tillgripna
Inbrott på en frisersalong i 
Nol. Saxar och diverse annat 
gods tillgrips.

Polisen stoppar en bil i 
Bohus. Två personer miss-
tänks för narkotikabrott.

ALE. Vad gör du om 
samhällets service slu-
tar att fungera?

”72 timmar” heter den 
informationssatsning 
som syftar till att höja 
medborgarnas krisbe-
redskap.

Ale kommun ger ut en 
folder med tips om hur 
man klarar sig själv i tre 
dygn.

Vad gör du om du blir utan 
ström, utan värme i tre 
dygn? Informationssatsning-
en 72 timmar, som Civilför-
svarsförbundet tagit fram, 
vill få landets medborgare 
att tänka till.

– Göteborgs Stad kam-
panjar under vecka 41-42 och 
då valde vi i Ale kommun att 
också lyfta fram budskapet i 
konceptet 72 timmar. Det är 
många alebor som pendlar 
till Göteborg och då drar vi 
nytta av den marknadsföring 
som kommer att ske där, sä-
ger Håkan Spång adminis-
trativ chef i Ale kommun.

En folder distribueras 
till samtliga hushåll den här 
veckan. Rubriken lyder: Så 
här klarar du dig i tre dygn – 
förbered dig.

– Vi har samlat nödvändig 
information och nyttiga te-
lefonnummer. Vår förhopp-

ning är att kommuninvånar-
na ska spara foldern på ett 
lämpligt ställe, säger Håkan 
Spång.

Krislåda
Vid kriser fi nns en risk att 
människor får klara sig utan 
till exempel värme, belys-
ning, vatten och mycket an-

nat. De fl esta av oss kan klara 
det om vi tänker efter före.

– Det egna ansvaret inne-
bär att du ska vara förberedd 
på att kunna hantera en svår 
situation och klara de ome-
delbara behov som kan upp-
stå, säger Lotti Klug, brotts- 
och säkerhetshandläggare i 
Ale kommun.

– Om de fl esta av oss kla-
rar de första akuta dygnen 
underlättar det för de mest 
nödställda. Vi rekommen-
derar alla hushåll att ha en 
så kallad krislåda hemma. I 
lådan bör det fi nnas vatten-
fl aska, mat som klarar rums-
temperatur, ljus, tändstickor, 
fi cklampa, batterier, varma 
fi ltar med mera, säger Lotti.

Informationssatsningen 
72 timmar uppmanar invå-

narna att refl ektera över si-
tuationen i hemmet om en 
kris skulle uppstå.

– Vi lever ”just in time” 
med affärer som är öppna i 
stort sett dygnet runt. Vi har 
alla tänkbara bekvämligheter 
varför vi lite till mans behö-
ver fundera på hur vardagen 
skulle te sig om någon sam-
hällsfunktion skulle havere-
ra, säger Håkan Spång.

– Oftast är beredskapen 
bäst på landsbygden och 
hos den äldre generationen. 
Nutidsmänniskan, om vi ska 
kalla den så, är inte lika väl 
rustade för en katastrof eller 
en mindre kris, avslutar Hå-
kan Spång.

JONAS ANDERSSON

Lotti Klug och Håkan Spång på Ale kommun är ansvariga för den folder, ”72 timmar – Klara dig 
själv i tre dygn” som distribueras till samtliga hushåll den här veckan.

– Samlad information vid en krissituation
Klara dig själv i tre dygn
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Hela 46 medlemmar vand-
rade i Älvängen i strålande 
höstväder. Vi överträffade 
därmed det gamla rekordet 
som var 42. Vi startade i 
Nordmarken där Ann-Ma-
rie Carlsson och Ann-Ma-
rie Meuller berättade om 
trakten. Här är vildsvinen 
ett stort problem och vi såg 
spår efter dem.

Vi gick först till Skön-
ningared och använde då 
delvis den fi na ridstigen. 
Sedan gick vi upp och fi kade 
i solen vid en äng i närheten 
av Ormaberget. Detta är 
även känt som punkt 115, 
där OK Alehof bildades för 
69 år sedan. Väl tillbaka 
konstaterade vi att vi hade 
vandrat 6,5 km De båda 
Ann-Mariorna och Tage 
Svensson fi ck välförtjänta 
applåder för en mycket 
trevlig vandring.

Denna veckas vand-
ring går runt Mölnesjön i 
Rannebergen.Terrängen är 
ganska lättgången. Den 14 
oktober arrangerar Nödinge 
kontaktkommitté månads-
träff i Nödinge församlings-
hem. Gösta Mårdborg visar 
bilder och kåserar.

Den 8 november arrang-
eras teaterresa med tåg till 
Säffl e där vi ser Skönheten 
och odjuret. Den 26-28 
november besöker vi jul-
marknaden i Rostock. Den 
3 december är det dags för 
Vara konserthus och julkon-
sert med Sanna Nielsen.

Lennart Mattsson

www.vgregion.se

Regionfullmäktige 
sammanträder

Tisdagen den 21 oktober är första sammanträdet med nyvalda regionfullmäktige i  
Vänersborg. Under sammanträdet kommer val av regionfullmäktiges presidium,  
regionstyrelse, arvodesberedning samt valberedning att ske.

Tid:  Tisdagen den 21 oktober kl. 09.30

Plats: Sessionssalen, kommunhuset i Vänersborg.

Den kompletta ärendelistan kan läsas på www.vgregion.se/rf. Den finns tillgänglig på  
Regionens Hus, Residenset, Vänersborg och kan även beställas på telefon 010-441 01 42.

Regionfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och du är mycket välkommen som 
åhörare. 

Birgitta Adolfsson

Ålderspresident

Närradion, sänder över Västsverige. För mer information www.vgn.nu. Det går också  
att se och höra sammanträdet via www.vgregion.se/webb-tv.

Regionfullmäktige fattar beslut om hälso- och sjukvårdens inriktning, kulturlivets  
utveckling, kommunikationer, vägar, transporter och andra frågor kring tillväxt och  
utveckling i Västra Götaland.

Nytt rekord för SPF 
Alebygdens vandringar

Syns
du inte?
Alekuriren
hjälper dig!

Digitala
eller tryckta 
medier?

Glansiga
broschyrer
eller rörliga 
banners?

Hemsida eller
kundtidning?

Ring till oss
0303-74 99 40

alekuriren.se


