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POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Tisdag 7 oktober

Drograttfylleri
En bil stoppas och kontrolleras av 
en patrull i Surte vid åtta-tiden på 
kvällen. Föraren påvisar tydliga 
tecken på drogpåverkan varför han 
får följa med för provtagning.

Onsdag 8 oktober

Inbrott
Inbrott på Himlaskolan i Alafors. 
Tjuven tar sig in via ett fönster till 
skolsköterskans rum. Vaccin och en 
dator tillgrips.
Inbrott på Nödingeskolan. Diverse 
gods tillgrips, bland annat busskort 
och en dator.

Personrån i Nödinge. Målsägande 
blir besluten på sin handväska. 
Misstänkt gärningsman är en person 
född 1987 och hemmahörande i 
Bergsjön.

Fredag 10 oktober

Trafi kolycka
Vid Ale Torg inträffar en singelolycka 
med moped. Mopedisten ser en per-
sonbil, bromsar och kör omkull. Han 
ådrar sig ett benbrott och får smärt-
stillande av ambulanspersonalen.

Lördag 11 oktober

Skadegörelse
Mellangårdens förskola i Nödinge 
utsätts för skadegörelse. Ett vittne 
ser hur ett gäng ungdomar krossar 
rutor och sedan springer från 
platsen.

Söndag 12 oktober

Inbrott i Nödinge
Ale Kulturrum får påhälsning av 
tjuvar. En ruta krossas. En man grips 
på platsen. Mannen är, förutom stöld 
genom inbrott, misstänkt för försök 
till våld mot tjänsteman, våldsamt 
motstånd och narkotikabrott. 

Inbrott i Ale-Surte BK:s cafeteria 
på Jennylund. Oklart vad som 
tillgripits.

Måndag 13 oktober 

Bil voltade
På E45 i höjd med Alvhem kör en 
bil av vägen och voltar. Räddnings-
tjänst, ambulans samt polis åker 
till platsen. Föraren behöver inte 
uppsöka sjukhus efter avåkningen, 
som sker strax efter klockan sju på 
morgonen.

NÖDINGE. Schyssta gym 
Ale.

Det utgör arbetsnam-
net för att skapa bra och 
schyssta träningsmiljöer 
i kommunen.

– Vi utgår från STC:s 
tre enheter och Nordic 
Wellness anläggning i 
Älvängen, säger Jonas 
Bergqvist på Ale Fritid. 

Diskussioner förs även med 
Ahlafors gym, men inled-
ningsvis är det STC:s an-
läggningar i Älvängen, Nol 
och Nödinge, samt Nordic 

Wellness i Älvängen som in-
går i samarbetet.

– Vi känner att vi vill börja 
så här, förklarar Jonas Berg-
qvist.

Ale kommun är genom 
representanter från Vakna, 
Ale Fritid och kommunens 
brottförebyggare redan in-
volverade i arbetet med 
schyssta träningsmiljöer. Det 
nya är att gymanläggning-
arna har handplockat klo-
ka vuxna för att ytterligare 
förstärka den gemensamma 
satsning som nu sker. 

– Detta känns riktigt bra. 
Vi har så fi na anläggningar 

och ett så pass stort intresse 
för hälsa i Ale att detta blir 
en bonus för alla som gillar 
träning, säger Sara Boman 
platschef på STC.

Lärlingsgymnasiet utgör 
också en viktig part i Schyss-
ta gym Ale.

– För oss är det självklart 
att vi vill vara en del i det 
goda i Ale säger kurator Ca-
rina Zito.

Som ett led i schyssta trä-
ningsmiljöer planeras det 
också för en föreläsnings-
kväll om doping senare i 
höst.

JONAS ANDERSSON

Detta är delar av gänget bakom Schyssta gym Ale.
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Schyssta träningsmiljöer i Ale

KLASSISKT SVENSKT 

JULBORD
- FÖR HELA FAMILJEN

FREDAG, LÖRDAG OCH SÖNDAG

MR  JohanssonsRESTAURANG

395:-/PERSON
PENSIONÄR +65 ÅR 295:-/PERSON

BARN UNDER 12 ÅR  145:-/PERSON

BARN UNDER 7 ÅR  79:-/PERSON

START 21 NOVEMBER FRAM TILL 21 DECEMBER
STÖRRE SÄLLSKAP ÄVEN TORSDAG

BOKA BORD I TID! 
TEL 0303-74 62 08

Barnbokens dag fi rades i Surte
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I lördags firades traditionsenligt Bokens dag på Surte bibliotek. 
Som arrangör stod Surte-Bohus biblioteks- och kulturförening. 
Barnteatern Stackars Pettson utgjorde huvudnumret denna dag, 
som också bjöd på fiskdamm, bokförsäljning och servering. En 
av många nöjda besökare var Emrik Dahl, 5 år, som här ses till-
sammans med självaste Pettson.              Text: Jonas Andersson

Surte missions-
kyrka fi rade 50 år
I lördags firade Surte missionskyrka 50 år. På torget hade fika-
bordet dukats upp. Anna Sheppard med barnen Lucas och Axel 
samt Johanna Tidholm med Siiri och Isak lät sig väl smaka av 
kaffe, saft och bakelse.                             Text: Jonas Andersson
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VÄLKOMSTERBJUDANDE!
100 KR RABATT 
UNDER HELA OKTOBER
Boka din tid via ”bokadirekt.se” 
eller ring 0707-14 59 07. Jag säljer 
även presentkort. VÄLKOMMEN!

FÖRETAGSMASSAGE  |  KLASSISK MASSAGE  |  BINDVÄVSMASSAGE 

Svalörtsvägen 20, Älvängen  |  Tel 07077-14 59 07
helenasmassageterapi.bokadirekt.se  |  helenasmassageterapi@gmail.com

HELENA NORMÉN 

SMÅLÄNNING
Diplomerad Massageterapeut


