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Måndag 26 januari

Bilbrand
En bil som står parkerad vid 
Vimmersjön i Nödinge blir 
totalt utbränd. Ytterligare en 
bil får skador.

Tisdag 27 januari

Villainbrott
Villainbrott i Surte. Tjuven 
söker igenom huset. Osäkert 
om något tillgripits. Spårsäk-
ring sker.

Villainbrott i Älvängen. 
Gärningsmannen tar sig med 
hjälp av en stege in på andra 
våningsplanet. Diverse gods 
tillgrips.

Två lägenhetsinbrott rap-
porteras från Nödinge. 

Onsdag 28 januari

Bostadsinbrott
Två bostadsinbrott i Bohus. 
Diverse gods tillgrips.

Torsdags 29 januari

Klocktjuv
Bostadsinbrott i Bohus. Gär-
ningsmannen tar sig in via 
altandörren. Diverse gods 
tillgrips, bland annat två 
klockor och ett par solglas-
ögon.

Fredag 30 januari

Kontorsinbrott
Kontorsinbrott i Älvängen. 
Det är oklart om något till-
gripits.

När målsägande kommer 
hem till sin bostad i Alvhem 
upptäcker han två okända 
män inne i huset. De flyr 
från platsen. Polisen söker 
med hund i området men 
utan resultat.

Lördag 31 januari

Drograttfylla
En bilist stoppas i Bohus 
klockan 05.30. Föraren, en 
kvinna född 1975 och hem-
mahörande i Göteborg, miss-
tänks för rattfylleri under 
påverkan av narkotika, grov 
olovlig körning och narkoti-
kabrott.

Efter avslutade studier på 
vuxengymnasiet beslutade 
sig kvinnorna för att fortsät-
ta träffas. En bokcirkel star-
tades upp och sedan har det 
rullat på.

– Jag kom med 1987, men 

sedan -89 har det inte kom-
mit med någon ny, berättar 
Margareta Nilson.

Litteratur utgör det ge-
mensamma intresset och 
därutöver diskuteras även en 
del teater och film när da-
merna strålar samman.

– Lite allmänt skvaller 
också. Det är roligt att dis-
kutera aktuella saker i kom-
munen, skrattar Karin.

När lokaltidningen kom-
mer på besök har sällskapet 
landat hemma hos Magda-
lena Carlén i Älvängen. Det 
doftar gott från köket.

– Vi har alltid så trevligt 
när vi träffas, säger Brita 

Larsson, en av bokcirkelns 
veteraner.

I samband med lunchen 
ventileras deltagarnas syn-
punkter kring den senas-
te lästa boken – romanen 
”Americanah” av Chimanda 
Ngozi Adichie.

– Vi kommer överens om 
en bok så läser vi den. Det är 
väldigt berikande att ta del 
av varandras intryck, säger 
Karin.

Vad har ni på gång här-
näst?

– Det är ännu ett oskrivet 
blad, vi får se vad det blir.

Finns det någon tabube-
lagd litteratur?

– Deckare har vi inte läst 
ännu, men det är absolut 
ingen tabubelagd genre.

Vad är det bästa med lä-
sandet?

– Att det är kunskapsbe-
rikande. Man lär sig massor 
om andra länder, kulturer 
och så vidare. Är dessutom 
boken intressant och fängs-
lande så är det optimalt, sä-
ger Karin Oddling.

– Det är avkopplande 
och engagerande på samma 
gång, inflikar Margareta.

Läser ni varje dag?
– Ja, säger damerna uni-

sont.

JONAS ANDERSSON

Bokcirkelns deltagare samlade i Älvängen. Från vänster Karin Odding, Magdalena Carlén, Brita Larsson, Lilly Hellberg och Margareta 
Nilson. Saknas gör Gunnel Björn och Ulla-Britt Hessfelt.

Med boken som bästa vän
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NÖDINGE. Äggkastning 
mot husfasader har bli-
vit ett problem för flera 
fastighetsägare i Ale.

Reidar Johansson i 
Nödinge är en av de 
drabbade.

– Jag tvingas ta hit en 
saneringsfirma för att få 
huset återställt.

Vid upprepade tillfällen har 
hans hus i Nödinge utsatts 
för äggkastning. 

– Ett pojkstreck kan tyck-
as, men det är ett aber för 
oss som har träfasad. Ägg är 
jättesvårt att få bort. Lyckas 
inte saneringsfirman med 
sitt uppdrag får vi måla om 
huset. Det blir dyrt, säger 
Reidar som har valt att polis-
anmäla händelsen.

– Jag tror inte ungdomar-
na är medvetna om äggkas-
tandets konsekvenser. Min 
förhoppning är att föräldrar 
ska reagera om de hör eller 
ser något.

JONAS ANDERSSON  

Äggkastning 
i Nödinge

En bil körde av vägen, voltade och landade i diket på E45 
vid Skepplandamotet på torsdagsförmiddagen. Räddnings-
tjänsten fick larmet klockan 11.39. Olyckan skedde i norrgå-
ende riktning.        Jonas Andersson

Bil voltade i 
Skepplanda

ÄLVÄNGEN. En bokcirkel som såg dagens ljus i slu-
tet av 70-talet.

Damerna fortsätter att träffas regelbundet, en 
gång i månaden.

– Nu när vi har blivit 
pensionärer är det 
lunchmöten som gäller, 
förklarar Karin Oddling 
som varit med sedan 
begynnelsen.

KONTOR OCH LOKALER

Tel. 0303-74 11 40
Börje 0703-28 95 77    
www.nolforetagscenter.se

Ring Nol Företagscenter 

där gemenskapen finns 

och där kontakter skapas.

Sitt inte 
hemma 

och tryck!

PRIS- 
GARANTI

Bett- & 
sadel- 

provning

Allt för häst & ryttare,
hund & katt, foder & strö, traileruthyrning

Välkommen in!

Köp en ridsportsprodukt hos oss, om du inom en vecka hittar det billigare får du mellanskillnaden tillbaka. Gäller priser i fysiska butiker och skall kunna styrkas med en annons, kvitto eller liknande. Gäller ej sadlar eller rea-priser.
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