
En ny kartläggning från VG-regionen visar att överbe-
läggningar är ett stort problem på många sjukhus. Alings-
ås lasarett klarar sig jämförelsevis bra i det avseendet, 
om man ser till andra kommuner i regionen. Problemet 
på lasarettet i Alingsås är istället att vårdtagare inte slus-
sas tillbaka tillräckligt snabbt till kommunen. Senfärdig-
heten kostar kommunen omkring en halv miljon kronor 
om året.
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Under onsdagen och torsdagen genomförde polisen en 
störning mot narkotikahantering i området. Resultatet av 
insatsen är att 23 personer nu misstänks för ringa narko-
tikabrott.

– Sju av dem är yngre än 21 år vilket är var vi drar 
gränsen för ungdom, säger Monica Berntsson Drake, tf 
spanchef vid polisen i Alingsås.
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Dyrt när
patienter
blir kvar

Många fast 
i knarkrazzia

Idoltjejerna 
om framtiden
Zynthia Nedergården sör-
jer inte sin sorti ur Idol. 
Den andra Alingsåstjejen 
Moa Lignell är däremot 
kvar, och rejält taggad in-
för kvalveckan som nu 
drar igång. 

Vi har träffat de båda.
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Simskoleelever 
vann ny bok
I sommar har Vårgårdaba-
dets simskoleelever varit 
flitiga och registrerat sina 
simmärken på nätet. Så-
pass flitiga att det faktiskt 
är bäst i landet. I fredags 
fick de som förstapris träf-
fa skaparna bakom barnfa-
voriten ”Lassemajas detek-
tivbyrå” på Valhallabadet i 
Göteborg. Barnen fick var 
sitt exemplar av den nya 
boken, ”Simborgarmyste-
riet”.
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Välbesökt 
marknad
Mörlanda marknad är känd 
över hela landet. Hit kom-
mer gärna knallarna och 
även besökarna. Runt 
20  000 brukar komma. 
Årets marknad hade strå-
lande fint höstväder och 
kommersen var i full gång 
från tidig morgon. Allt mel-
lan himmel och jord kunde 
köpas. Dessutom fanns ti-
voli med åkattraktioner. 
Det bjöds också på under-
hållning och marknaden 
avslutades med dans till 
populära Elisas.
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REGN OCH SKURAR
I eftermiddag drar regn 
och skurar in västerifrån, 
14-19 grader. Sydvästlig 
vind.

MÅNDAG 
26 SEPTEMBER 2011

GRUNDAD 1865 AV J. D. MICHELSEN 

HÖSTMODET DANSAR IN
I lördags var det fartfylld modevisning i Storkenhuset. Konfren-
cierer för dagen var Johan Törnqvist och Fillip Williams, som 
även själva var dressade i höstens trender. Pälsvästar, stickat 
och ponchos dominerade, och är alltså stilsäkra tips för hösten.
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JAZZKVÄLL på Stures

Varmt välkommen! 
Öppet: Mån-fre 9-18

0322 - 66 88 66
Stråhles Allé 6

www.bilnilsson.com

DU SKRYNKLAR IHOP DIN GAMLA BIL. 
OCH VI KAPAR PRISET PÅ DIN NYA
RENAULT MED 30.000:-

BYT UPP DIG TILL EN KVALITETSBIL! 
Just nu får du 30.000:- i skrotningspremie för din gamla

bil när du köper en Clio, Megane eller Scenic.

Vi har bilar i lager för omgående leverans RENAULT CLIO FRÅN 104.900:- 
(REK. PRIS UTAN SKROTNINGSPREMIE FRÅN CA 134.900:-)

Renault Clio: Pris från 104.900 kr (Clio Exception 5D 1,2), avser redan avdragen rabatt på 30.000 kr. Bränsleförbrukning vid blandad körning: 4,0–7,8 l/100 km. CO2 utsläpp: 106–179 g/km. 5 års nybilsgaranti består av 2 års fabriksgaranti + 3 års förlängd garanti. Obegränsad körsträcka gäller de två första åren alternativt 
100.000 km på fem år. De enda krav vi ställer för att du ska få ta del av skrotningspremien är följande: Ägaren till bilen som skrotas och köparen av den nya bilen ska vara densamma. Köparen är en privatperson och inte ett företag och har ägt bilen mer än 3 månader. Bilen måste vara äldre än 10 år gammal (gäller från bilens 
första registreringsdatum). Skrotningsintyget visas upp vid köp av den nya bilen. Erbjudandet gäller tom 31/8 2011. Går ej att kombinera med andra erbjudanden. Renault reserverar sig för eventuella tryckfel. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

Öppet: Mån-fre 9-18 Lör 10-14


