
NÖDINGE. André van 
Assche har aldrig kolli-
derat med en annan bil.

Däremot har han fått 
uppleva något så ovan-
ligt som en krock med 
ett flygplan.

– Det bara small, 
säger André som 
klarade sig undan 
den otäcka olyckan i 
Nödinge med nästan 
obetydliga splitterska-
dor i armen.

André van Assche var på väg 
hem från djursjukhuset i Gö-
teborg till bostaden i södra 
Nol, med hunden Lady som 
passagerare i bilen. Det var 
strax före klockan 20, som den 
närmast osannolika olyckan 
inträffade. Plötsligt small det 

bara till och André van Assche 
kunde inte ana vad som just 
hade hänt.

– När jag gick ut för att 
titta vad som hade hänt fick 
jag berättat för mig att jag 
hade krockat med ett flyg-
plan. Jag trodde inte det var 
sant. Visst blev jag lite chock-
ad, det kan jag inte förneka, 
säger André.

André van Assche har kört 
bil regelbundet sedan dagen 
han tog körkort. Många mil 
har det blivit på vägarna, men 
han har aldrig varit inblandad 
i någon trafikolycka tidigare.

Aldrig krockat
– Jag har fortfarande inte 
krockat med en annan bil. Att 
jag skulle få uppleva en kolli-
sion med ett flygplan trodde 

jag inte var möjligt. Det var 
första och förhoppningsvis 
sista gången, skrattar André.

Det har gått en knapp vecka 
efter den omtalade incidenten 
på E45 i Nödinge, som vålla-

de stor uppmärksamhet i lan-
dets tidningar, radio- och tv-
stationer. André van Assche 
verkar dock ha tagit uppstån-
delsen med ro, men erkän-
ner samtidigt att han börjar 
bli aningen trött på alla jour-
nalister.

– I början var det skoj, men 
nu börjar det bli ganska job-
bigt, säger André.

Piloten var hemma hos 
André van Assche redan 
dagen efter olyckan, för att 
prata igenom och bearbeta 
händelsen.

– Han ringde mig och frå-
gade om vi kunde träffas. Vi 
satt hemma hos mig och han 
förklarade vad som hade in-
träffat med planet. Det var 
ett motorhaveri som tvinga-
de honom att nödlanda.

Nödinge gjorde därmed 
skäl för namnet och när när 
André van Assche får se bil-
derna från olyckskvällen kan 
han konstatera att han har haft 
tur i oturen.

– Hade planet träffat 20 
centimeter längre ner på 
vindrutan så skulle det varit 
kört med mig. Nu studsade 
planet på taket och gled iväg, 

förklarar André.
Tack och lov klarade sig 

alla inblandade parter undan 
olyckan med hälsan i behåll. 
André van Assche kunde fira 
sin 74-årsdag på lördagen 
som planerat. En bemärkel-
sedag han inte lär glömma i 
första taget.
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Sockar för både vuxna & barn

Mån-fre 10-18 Lör 11-16

19:-/par 100:-/6 paralt.

DVD-fi lmer fr. 59:-
Regnponcho 10:-
Babyleksaker
(fr 2 mån) 2 st 10:-
Vykort 10 st 10:-

NYINKOMMET
lampor, leksaker och porslin

Endast  3 dagar!
 Satinbäddset

 påslakan och örngott
 

 100% bomull
(ord. 549:-)

Satinunderlakan 100% bomull 
enkelsäng (ord. 249:-)

dubbelsäng (ord. 399:-)

Gäller 18-20/2 med reservation för slutförsäljning och 
lokala avvikelser. Gäller på ordinarie pris, kan ej kombineras 

med andra erbjudanden. www.hemtex.com. AROSENIUSSKOLAN  ÄLVÄNGEN

Medverkande:
Lennart Johansson,socionom,RUS-projektet

Per Lifvergren,föreläsare sv. narkotikapolisföreningen
Polis från svenska narkotikapolisföreningen

Inbjudna:
Alla föräldrar till elever på skolan

Inbjudan till föreläsningen

”VÅRA BARN GÅR INTE I REPRIS”
Torsdagen 21/2  kl 18.30-21.00

Aroseniusskolan,aulan

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Fredag 8 februari

Kontorsinbrott
Kontorsinbrott i Surte. Datorer 
tillgrips.

Lördag 9 februari

Misshandel
Misshandel i Skepplanda. Målsä-
gande, som är 18 år, blir slagen 
i bakhuvudet och får dessutom 
flera tänder sönderslagna.
Försök till villainbrott i Älvängen. 
Altandörren är uppbruten, men 
ingen tros ha varit inne i fastig-
heten.
Villainbrott i Älvängen. Ett föns-
ter till bostaden bryts upp och 
diverse gods tillgrips.

Söndag 10 februari

Villainbrott
Två villainbrott rapporteras från 
Älvängen. Tjuvarna kommer över 
en hel del gods på dessa båda 
ställen. 
Försök till stöld i en villa i 
Älvängen.

Måndag 11 februari

Skadegörelse
Skadegörelse sker mot Surtesko-
lan. Två rutor krossas.
Containerbrand i Surte. Rädd-
ningstjänsten släcker elden.
Inbrott i Ale-Surte BK:s caféteria 
på Jennylund. Läsk, kaffe och 
godis blir tjuvarnas byte.
Inbrott i två containrar på 
Alekrossen i Bohus. Diverse verk-
tyg och motorcykelutrustning 
anmäls stulet.

Onsdag 13 februari

Brand i Surte
En rivningskåk brinner på Göte-
borgsvägen i Surte. Räddnings-
tjänsten rycker ut.
Narkotikabrott i Surte. En miss-
tänkt person tas med för prov-
tagning.
En grävmaskin som står parke-
rad i Älvängen får två rutor sön-
derslagna.

Torsdag 14 februari

Inbrott på förskola
Inbrott på en förskola i Nödinge. 
Datorskärmar tillgrips.

Antalet anmälda brott under 
perioden 7/2 – 14/2: 76. Av dessa är 
sex biltillgrepp och sex bilinbrott.

En biljakt som utspelade sig i Ale på lördagsnatten fick sitt slut vid Klöverstigen i Nödinge. 
Polisen gjorde ett efterföljande på en bilist, som vägrat att stanna vid en kontroll i Bohus. Det 
visade sig senare att föraren var körkortslös. Polisen grep inte bara gärningsmannen utan tog 
även bilen i beslag.

Text: Jonas Andersson

Foto: Christer Grändevik

Biljakt tog slut i NödingeBiljakt tog slut i Nödinge

Privat flygare nödlandade i 
Nödinge på Andrés biltak

André van Assche körde 
bilen som krockade med det 
flygplan som tvingades nöd-
landa på E 45 i Nödinge 
förra torsdagen. André visar 
upp en bit av flygplanet 
som hamnade inne i bilen 
och som får sparas som ett 
minne av den närmast ofatt-
bara olyckan.

”Det bara smaall!”ll!”

Nödlandade i Nödinge. Flygkraschen förra torsdagen blev 
en riksnyhet. Bilisten som krockade med planet, André van 
Assche är numera trött på journalister.     Foto: Privat

FLYGRÄDD
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

FÖRÄLDRAFÖRENINGEN
MOT NARKOTIKA

Knarket finns överallt och allas
ungar riskerar att fastna!

Det är onödigt!

Vi slåss
MOT DROGER och FÖR LIVET

Stöd FMN-Göteborg
Föräldraföreningen Mot Narkotika

Postgiro 484 73 33-1
Jourtelefon 031-12 89 01


