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Onsdag 4 februari
Narkotikabrott
En kvinna, född 1992 från 
Nol, grips i Surte misstänkt 
för narkotikabrott.

Fredag 6 februari
Drograttfylleri
En patrull stannar och kon-
trollerar en bilist på E45 i 
Bohus vid fem-tiden på mor-
gonen. När man pratar med 
föraren så påvisar denne 
tydliga tecken på drogpåver-
kan varför han får följa med 
för provtagning.

En stöld upptäcks i en 
bostad på Björklidens äldre-
boende i Alafors. Smycken 
har tillgripits. Målsägande är 
en kvinna född 1923.

När målsägande, en tjej 
född 1998, kliver av pen-
deltåget och sätter sig på en 
bänk i Bohus centrum för att 
vänta på bussen kommer det 
fram en man. Han lägger sig 
på marken och drar ner sina 
byxor. Målsägande springer 
från platsen. Ärendet rub-
riceras som ofredande mot 
flicka under 18 år.

Inbrott
Söndag 8 februari
I Ryk sker det ett inbrott i 
en verkstadslokal. Någon 
har tagit sig in i lokalen och 
där kommit över ett antal 
verktyg och maskiner för ett 
betydande värde. Gärnings-
männen har även lyckats 
få med sig en bil från verk-
staden.

SANDRA

PETER

ALE ALE TORG 16, NÖDINGE, TEL 0303-74 90 00
WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

Sälj din bostad med
Ales största mäklare
och få bäst betalt!*

155 bostäder
sålda 2014!

Vi finns

nu i nya lokaler

på Ale Torg 16, 

Nödinge.

Välkomna!

LARS-ERIK

* Enligt ingivarstatistik
värderingsdata

DANIJELA MARIE
NICLAS

DANIEL

NÖDINGE. Vinnarna i 
folkhälsokampanjen 
Vita dagar är utsedda.

I onsdags kväll förrät-
tades prisutdelningen 
på STC i Nödinge.

– Jag är oerhört glad 
och stolt över delta-
garnas engagemang, 
säger drogförebyggare 
Thomas Berggren.

Vita dagar är en folkhälso-
kampanj som initierats av 
Vakna och folkhälsorådet, 
i samarbete med Ale Fritid 
och ett antal lokala företaga-
re, och som 2014 genomför-
des för tredje gången. 

– Kampanjen syftar till 
att utmana kommuninvå-
narna till att reflektera över 
sin alkoholkonsumtion. Det 
handlar inte om att vi ska 
komma med pekpinnar och 

få alla att bli nykterister, sä-
ger Thomas Berggren.

Tävlingen drog igång i 
september där deltagarna 
uppmanades att fylla i några 
frågor på Vaknas hemsida. 
Alla vuxna, boende i Ale eller 
tjänstgörande i kommunen, 
var välkomna att delta.

– För mig var det här 
ingen uppoffring, levnads-
sättet har inte avvikit från 
det normala. Måttlighet har 
alltid funnits i vårt hushåll. 
Eftersom jag arbetar med 
ungdomar till vardags tycker 
jag det är en självklarhet att 
som vuxen vara en god före-
bild, säger Birger Wallöe, 
Nödinge, som erhöll tredje-
priset.

Tvåa i tävlingen blev Jane 
Lindberg från Älvängen och 
förstapriset gick till Helene 
Bissmarck, Nödinge.

– Jag blev glatt överras-

kad! Jag brukar aldrig vinna 
någonting, så jag blev verk-
ligen förvånad och samtidigt 
väldigt glad, sade Helene 
Bissmarck samtidigt som 
hon tog emot blommor och 
gåvor från kampanjens sam-
verkanspartner; STC, Team 
Sportia, Nordic Wellness, 
Hälsoteket och Ale kom-
mun.

– Jag tycker att detta är 
ett väldigt angeläget ämne 
och när jag såg kampanjen 
på kommunens hemsida be-
slutade jag mig för att delta. 
Det är viktigt att vi reflek-
terar hur vi förhåller oss till 
alkohol. I mitt arbete ser jag 
de skadeverkningar som al-
koholen har, avslutar Helene 
Bissmarck.

JONAS ANDERSSON

ALE. Det sköljer en 
inbrottsvåg över Ale.

I januari rapportera-
des 22 bostadsinbrott.

– Det ska jämföras 
med tre inbrott sam-
ma period förra året, 
säger polisman Johan 
Anderland.

Tjuvarna har härjat i Ale 

kommun, från Surte i söder 
till Alvhem i norr, under 
inledningen av året. Statis-
tiken visar sitt tydliga språk. 

– Vi kommer att öka syn-
ligheten i Ale den närmaste 
tiden. Vi har också varit i 
kontakt med Lotti Klug, 
brotts- och säkerhets-

handläggare i kommunen, 
och informerat om läget. 
Grannsamverkan är defini-
tivt värt att lyfta fram i det 
förebyggande arbetet, säger 
Johan Anderland.

I Polisens informations-
folder ”Skydda dig mot 
bostadsinbrott” konstateras 

att tjuvens favoritvägar in 
är genom fönster i botten-
plan eller via altandörren. 
I lägenheter är det genom 
entrédörren. Risken för 
inbrott är större på insyns-
skyddade tomter.

– Förstärk gärna belys-
ningen runt huset, förslags-

vis med rörelsevakt. Förvara 
inte värdesaker, nycklar, ka-
meror eller datorer synligt 
från fönstren, säger Johan 
Anderland.

De flesta inbrott sker un-
der dagtid, på vardagarna. 
De senaste fem åren har 
villainbrotten ökat med 50 
procent.

JONAS ANDERSSON

Inbrottsvåg sköljer över Ale

Monica Thorstensson, Team Sportia, Thomas Berggren, Vakna och Susanne Sebestyen, STC, gratu-
lerar en av pristagarna i Vita dagar – Birger Wallöe från Nödinge. 

– Kampanjens vinnare prisade
”Vita dagar ingen uppoffring”

Nu sätter vårens aktiviteter 
igång på Ale Brukshund-
klubb med start redan den 
här veckan för ett par kurser. 
Nytt för i år är en kurs i K9 
Nose Work, en ny växande 
hundsport som kommer 
från USA. Det handlar om 
doftdiskriminering för hun-
darna, där man lär sin hund 
jobba med nosen och leta 
efter en specifik doft i olika 
miljöer, både inomhus och 
utomhus. Ledare för kursen 
är en av klubbens medlem-
mar, Filippa Haaga från 
Skepplanda, som är utbildad 
instruktör i sporten.

Nytt i vår är även klub-
bens satsning på agilityn, 
som legat i träda ett antal 
år. Under förra året kunde 
klubben med hjälp av ett 
ekonomiskt stöd från Ale 
kommun och Vakna-projek-
tet rusta upp gamla hinder 
och redskap och köpa en hel 
del nytt från AgilityShop 
i Älvängen, som även 
stöttade med flera hinder 
som klubben fick gratis. En 

agilitykurs som nu nästan 
är fullbokad kommer därför 
att kunna starta i början av 
april. En del entusiastiska 
medlemmar har börjat träna 
med de nya hindren trots 
kyla och snö.

Övrigt utbud under 
våren är valpkurs, 
unghundskurs, grundkurs, 
fortsättningskurs, spårkurs 
och tävlingslydnad. Maths 
Lindberg från Husdjurs-
hälsan, som är medlem i 
klubben, är en uppskattad 
föreläsare som under tre 
söndagseftermiddagar med 
start 8 mars går igenom 
näringslära, ledproblema-
tik och sommarens faror. 
Föreläsningarna är öpp-
na för alla, inte bara för 
medlemmarna. Klubben 
kommer att ha sitt årsmöte 
den 17 februari med lotteri 
och sedvanlig hemgjord 
smörgåstårta. Ale BK hälsar 
alla nya och gamla medlem-
mar välkomna till vårens 
aktiviteter.

Anna Frisk

 Nathalie Kleberger från Lödöse är medlem i Ale BK och  
 tävlar rallylydnad med sin Staffordshire bullterrier Beda. 
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Aktiveter på Ale Brukshundklubb
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Sms:a DJUR till 72120 
för mer information.

www.djurensratt.se   
08-555 914 00

Har du också fått nog 
av djurens lidande?  


