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FRÅN URKRAFT TILL LIVSKRAFT
Genom att låna kraft från naturen ger vi din vardag den 

perfekta temperaturen. Våra luft/vatten-värmepumpar 

förvandlar utomhusluften till energi som värmer upp och 

svalkar ditt hem med hänsyn till både plånbok och miljö.   

Vi kallar det ENERGY FOR LIFE.

• Marknadens enklaste styrning

• Klarar temperaturer ner till -25°C

• Tystgående

• NIBE Uplink, internetuppkopplad
 för fl er möjligheter

Läs mer på nibe.se/F2030

GÖTEBORG ETB Värme AB 031-704 23 60 • N-Center AB 031-742 35 60

Rörpac AB 031-44 10 30 • Svensk Kylservice i Göteborg AB 031-82 48 18 • Vuab 031-340 07 40

KUNGÄLV Klimatteknik i Väst AB 0303-24 61 80

ÄLVÄNGEN Lorensson VVS Teknik AB 0768-33 74 01

BOHUS. ”Säkerhet i var-
dagen – från benbrott 
till inbrott”.

Det är rubriken för 
en rad miniseminarier 
som PRO Surte-Bohus 
arrangerar i höst.

Polisman Ulf Einars-
son var nyligen på be-
sök i Bohus servicehus.

Ulf Einarsson har arbetat 
som polis i Storgöteborg 
sedan 1999, innan dess job-
bade han fem år på Kungälvs 
polisstation.

– Jag tjänstgör på utryck-
ningsenheten och åker så-
ledes radiobil, bland annat 
här i Ale, förklarade Ulf som 
själv är bosatt i kommunen.

Einarsson inledde med att 
presentera aktuell brottssta-
tistik för Ale innan han gled 
över samtalet på hur man 
som allmänhet kan skydda 
sig mot brott.

– Ha koll på er handväska, 
särskilt vid uttagsautomater 
och i affären. Se upp för folk 
som vill växla pengar med er.

Ulf Einarsson berättade 
också om de ligor som far 
runt i Västsverige och som 

vill lura sig in i bostäder, i 
synnerhet hos den äldre ge-
nerationen.

– De kan uppge sig för att 
vara hantverkare, ska kont-
rollera vattnet och så vidare. 
Be om legitimation. Tyvärr 
måste man vara på sin vakt 
och inte vara alltför godtro-
gen.

Temat för minisemina-
rierna i Bohus har tagits 
fram av Myndigheten för 
samhällsskydd och bered-
skap. PRO Surte-Bohus har 
tidigare i höst haft besök av 
bland annat räddningstjäns-
ten samt kommunens brotts- 
och säkerhetshandläggare 
Lotti Klug.

Noteras i sammanhanget 
är att PRO Surte-Bohus firar 
sitt 70-årsjubileum fredagen 
den 28 november. Styrelsen 
håller som bäst på att kom-
ponera jubileumsprogram-
met.

JONAS ANDERSSON

Ulf Einarsson har många års 
erfarenhet som polis.

Polisen besökte PRO Surte-Bohus

 Medlemmarna i PRO Surte-Bohus lyssnade intresserat till polisman Ulf Einarsson. 
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Håkan 
Axelsson

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Ann-Sofie 
Johansson

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Maria 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

Karin 
Sundqvist

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi
som är
Axelssons!

Lägenhet i två plan!

Vi har fått förtroendet att få förmedla denna 
unika bostadsrätt i Surte där två lägenheter slagits ihop. Bostadsrätten är genomgående 
i mycket gott skick med nyare kök och badrum . Stor balkong med perfekt västerläge. 
Liten förening med stabil ekonomi. En lägenhet som ska ses och upplevas på plats!  
Vån. 2/3. 75 kvm. Avg. 3.895:-

Stor enplansvilla byggd 2012

Här har vi förmånen att få erbjuda denna stora 
enplansvilla om hela 150 kvm i nybyggarlandet Ekeberg. Hela fem stycken sovrum gör 
detta hus perfekt för barnfamiljen. Villan från Fiskarheden byggdes 2012 och är givetvis 
i nyskick. Ett perfekt tillfälle för dig som tänkt bygga nytt. Gång/cykelavstånd till pendeln 
mot Gbg/Trollhättan. 150 kvm.

Pris 995.000:- som utgångspris. 
Fridhemsvägen 4. Visas 18/11. 

Henrik Kjellberg 0727-316 360 
henrik@axelssonsfast.se

Pris 2.850.000:-  som utgångspris. 
Hallonstigen 5. Visas 20/11. 

Henrik Kjellberg 0727-316 360 
henrik@axelssonsfast.se
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