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POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN
Torsdag 11 januari

Stöld
En stöld rapporteras
från Ica Supermarket
i Älvängen. En man i
20-30-års åldern fyller
en kundvagn med diverse
varor och passerar kassalinjen utan att betala.
Personal följer efter
mannen som springer
från platsen då han inser
att han blivit upptäckt.
Spaningstips ÿnns i
ärendet.
En bil kontrolleras på
Postvägen i Älvängen.
Det visar sig att föraren,
en man född 1968 och
skriven på en adress i
Alingsås, saknar behörighet att framföra fordonet.
Mannen är nu misstänkt
för grov olovlig körning.

Lördag 13 januari

Singelolycka
Vid fyra-tiden på morgonen sker en singelolycka på E45 i höjd med
Älvängen. En bil har kolliderat med vajerräckena
på båda sidor av vägen.
När polisen kommer till
platsen är föraren och
eventuell medpassagerare borta. Hundpatrull
söker i området utan
resultat. En anmälan
upprättas om vårdslöshet
i traÿk och smitning från
traÿkolycka.
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Vem är mest omtänksam i Ale?
– Vinnaren prisas på Alla hjärtans dag
NÖDINGE. Vem är mest
omtänksam i Ale?
Fram till och med den
4 februari kan du nominera din kandidat i den
tävling som styrgruppen för Fairtrade City
Ale utlyst.
– Det ska vara en person som visat omtanke
i det stora eller lilla, lokalt eller globalt, säger
Annika Friberg.

Ale kommun blev Fairtrade
City i novmeber 2015. Därefter har kommunen blivit
omcertiﬁerade.
–
Kommunfullmäktige
tog beslutet att Ale skulle bli
Fairtrade City. Internationella Fairtrade-kriterier baseras på ILO-konventionerna för mänskliga rättigheter
i arbetslivet samt syftar till
ekonomisk utveckling och
ökad miljöhänsyn, förklarar
kommunstyrelsens
ordförande Paula Örn (S), som
även hon ingår i styrgruppen.
En rad lokala aktiviteter
genomförs varje år. Nu tas
ett nytt grepp för att ytterligare synliggöra Fairtrade
och dess innebörd.
– Vi tyckte det kunde vara
passande att göra en utåtriktad aktivitet som sammanfaller med Alla hjärtans dag.

Delar av styrgruppen för Fairtrade City Ale, som utlyst en tävling för at kunna kora Ales mest omtänksamma person. Vinnaren kommer
att erhålla Fairtrademärkta rosor och choklad på Alla hjärtans dag. Från vänster: Annika Friberg, Aida Karimli, Paula Örn och Caroline
Rundlöf.

Fairtrade handlar mycket
om omtanke och därför har
vi nu bestämt oss för att utse
den person som är mest omtänksam i Ale. Det ska vara

en person, ung eller äldre
spelar ingen roll, som bor
eller verkar i vår kommun,
säger Annika Friberg.
Vad får vinnaren?

– Förutom äran kommer
vederbörande att uppvaktas
med Fairtrademärkta rosor
och choklad på Alla hjärtans
dag.

FOTNOT. Se även annons på
annan plats i denna tidning.

JONAS ANDERSSON

