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Lördag 9 juni

Stöld av en mobil ur ett 
omklädningsrum under en 
pågående fotbollsmatch på Sjö-
vallen i Alafors.

En kvinna som står i banko-
matkön i Nödinge blir bestulen 
på sin plånbok.

Söndag 10 juni

Flera incidenter rapporteras 
från Surtesjön under helgen, 
bland annat två bilinbrott, en 
plånboksstöld samt rån av en 
moped. Mopeden anträffas 
dock en stund senare. Någon 
misstänkt gärningsman finns 
ännu inte.

Tisdag 12 juni

Tillgrep av en bil på tågstatio-
nen i Älvängen.

Inbrott i sjukgymnastikrum-
met på Skepplanda vårdcentral. 
En dator med tillhörande skärm 
tillgrips.

Onsdag 13 juni

Ännu ett nattligt inbrott på 
vårdcentralen i Skepplanda. 
Tjuvarna tar sig in fönstervä-
gen. Det är oklart vad som till-
gripits.

Antalet anmälda brott under 
perioden 8/6 – 13/6: 34. Av 
dessa är nio bilinbrott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

En epok har gått i graven. I fredags stängde polisstationen 
i Alafors för gott. Roger Sönnervik Johansson plockade ner 
skylten och drog för luckan till expeditionen en sista gång. I 
fortsättningen hänvisas besökare till stationen i Angered, till 
dess att poliskontoret på Ale Torg öppnas till hösten.               
                                                            

Foto: Jonas Andersson

Polisstationen i Alafors 
har stängthar stängt

Det är vi
som säljer

villor
i ditt

område.
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Mer än bara mäklartjänsten

Lantlig idyll

NYGÅRD
Lantligt belägen mindre gård om ca 2,5 ha öppen mark. Soligt läge med utsikt över 
ängsmarker. 65 kvm fördelat vardagsrum, sovrum, helkaklat badrum med golvvärme 
alt renoverat 06-07 samt kök och hall med nya golv och kamin. Vind med möjlighet 
till inredning, källare om ca 20 kvm innehållande tvättstuga och förråd samt garage 
med förråd. Pris 950.000:- eller hbj.

Efter 2 år i Trollhättan utökar vi 
vår verksamhet och är

Ring

00763- 36 99 81763- 36 99 81

VILLAÄGARE!
Har ni redan ett larm idag?

Koppla det till oss!

Vi är snabbast på plats!

För några dagar sedan 
(nätter) stals min plast-
båt vid Surtesjön. En 

tjock länk med kraftigt lås 
hade knippsats av. 

De som gjorde det tog 
också en stor del av min 
glädje i livet. Jag tyckte 
mycket om att ro ut på den 
vackra sjön, till öar och 
stränder, bada på lämpliga 
ställen, plocka bär. 

De tog också ett flertal 
hundralappar som båten kos-
tade för ett antal år sedan, 

från min pension. Jag har 
varit en något lågavlönad, ar-
betande kvinna i så gott som 
hela mitt liv. Frågan till dem 
som begått denna orätt mot 
en medmänniska är: Kan ni 
känna glädje resten av era liv 
över denna brottsliga hand-
ling? Om så är fallet måste 
ni vara totalt samvetslösa! 
Ett förslag: Lämna tillbaka 
båten, lägg den på ett ställe 
jag kan hämta den, så kan jag 
bli glad igen. 

Ledsen Pensionär 

Ni stal min båt 
och glädje Johan 0709-91 79 79

Martin 0709-91 79 74

Vi utför det mesta 
inom om–, till– och 

nybyggnation 
och service.

Angående 
grön skol-
politik i Ale!
Läste med förvåning 

miljöpartiets engage-
mang i skolans värld. 

Vore det inte lämpligare om 
Ni ägnade er åt miljöproble-
men! Klarar inte Barn och 
Ungdomsnämnden sitt jobb, 
utan att miljöpartiet är med 
och bestämmer? Har Vi helt 
missat vad Miljöpartiet gick 
till val på? Har ni övergi-
vit er ideologi, bara för att få 
sitta i knäet på Socialdemo-
krater och kommunister! 

Om Ni röstat med Allian-
sen så hade förmodligen sko-
lorna varit kvar. 

Sverigedemokraterna i Ale


