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Nu är självscanningen
i full gång!
Anmäl dig 
du också!

ÖPPET 8 - 21 ALLA DAGAR

MAT & MYSMAT & MYS
10 maj  kl 16-19 öppnar 
Hälsodisken med 
Ann-Sofi e och Hanna 
från FRISKA TAG

11 maj  kl 11-14 presenter 
Ann-Sofi e och Hanna 
FRISKA TAG-kortet

ALLTID NYGRILLAT
I BUTIKEN

HYR DVD PÅ ICA 
I ÄLVÄNGEN!

Alla fi lmer 25:-/st

ÄLVÄNGEN. På Val-
borgsmässoaftonens 
morgon, klockan halv 
fem, slog tjuvarna till.

Iförda rånarluvor 
forcerade de entrén 
till Salong Jessie i 
Älvängen.

Tjuvarna tog saxar, 
klippmaskiner, dato-
rer och produkter till 
ett värde av närmare 
hundra tusen kronor.

Tack vare ett rådigt ingripan-
de från grannarna skrämdes 
rånarna på flykt. De försvann 

i en stulen Saab.
– Det värsta är att tjuvarna 

tog vår bokningsdator, detta 
gör att vi inte har någon som 
helst möjlighet att veta vad 
som är bokat. Vi hoppas nu 
att alla kunder som har bokat 
tider hos oss hör av sig så fort 
de kan, så vi kan få ordning på 
det här, säger Sarah Ström.

Försäkringsbolaget har 
varit mycket hjälpsamma, 
men det kommer ändå att 
krävas mycket arbete för att 
återställa allt.

– Salongen har trots allt 
klarat sig bra, vilket innebär 

att vi kan fortsätta verksamhe-
ten. Vi har lärt oss av läxan och 
kommer att kontakta ett säker-
hetsföretag, som skall hjälpa 
oss med både fönstergaller 
och larm. Det är så himla trå-
kigt när sådant här händer, det 
tar så mycket kraft, och gläd-
jen att komma till salongen får 
sig en rejäl törn.

Polisen från Kortedala var 
på plats efter cirka 30 minuter, 
efter att de först hade hamnat 
i Skepplanda.

KENT HYLANDER

Frisersalong i 
Älvängen utsattes 
för inbrott

Tjuvar slog till mot Salong Jessie i Älvängen tidigt i måndags 
morse.             Foto: Allan Larson

Tjuvarna stal saxar, klipp-
maskiner , datorer och pro-
dukter.


