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POLIS
RONDENRONDEN

Fredag 10 oktober

Misshandel
Vid 20-tiden sker en misshan-
del i Surte. Målsäganden blir 
först slagen och sedan skuren 
med en kniv i huvudet. För 
närvarande finns ingen känd 
gärningsman.
Tre villainbrott och två försök 
till villainbrott rapporteras 
från Nol. Spaningstips finns i 
ärendet.

Lördag 11 oktober

Inbrott i fritidshus
Inbrott i ett fritidshus i Ryk. 
Tjuvarna krossar ett fönster 
och tillgriper diverse gods.
Relationsbetingad misshandel i 
Nödinge. En man slår en kvinna, 
Den misstänkte gärningsman-
nen är i 45-årsåldern.

Söndag 12 oktober

Anlagd brand
En anlagd brand, som beteck-
nas som mordbrand, inträffar i 
en villa i Nödinge vid 18-tiden. 
Det är ännu oklart vad branden 
har startat.
En person misshandlas vid en 
hållplats i Nödinge. En flaska 
används som tillhygge och 
målsägande drabbas av skador 
i handen.
Inbrott på ett kontor i 
Älvängen. En fax och diverse 
verktyg tillgrips.

Måndag 13 oktober

Inbrott i Alafors
Inbrott på Aleskolan i Alafors. 
Datorutrustning tillgrips.

Tisdag 14 oktober

Inbrott på skola
Inbrott på Alboskolan samt på 
en förskola i Skepplanda. Skär-
mar till datorer tillgrips.
Försök till misshandel i 
Nödinge. En okänd gärnings-
man försöker slå målsägande 
med ett järnrör i huvudet. 
Målsägande lyckas dock fly 
från platsen.

Onsdag 15 oktober

Personrån
Ett personrån inträffar när en 
man hämtar ut pengar på ban-
komaten i Surte. Målsägande 
blir rånad på de pengar han 
nyss tagit ut. Gärningsmännen 
försvinner på en mörk moped 
i riktning mot Surtesjön. Spa-
ningsuppslag finns i ärendet.

Fredag 17 oktober

Tv-stöld
Inbrott på Noltorgets förskola. 
En ruta krossas till fastigheten 
och gärningsmännen tillgriper 
en tv och en dvd-spelare.

Antalet anmälda brott under 
perioden 10/10 – 17/10: 65. Av 
dessa är tolv skadegörelser 
(sex fall av glasskross på 
skolor), nio bilinbrott samt två 
biltillgrepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

799:-

www.teamsportia.se
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VATTENTÄTT
Nu har vi laddat butiken med funktionella produkter. Välkommen!

ADIDAS KALAMA L GTX LOW M
Vattentät walkingsko med Gore-Tex membran. 
Stötdämpande mellansula för extra komfort. 
Ovandel i skinn. Dam- och herrmodeller. 
Ord. pris 999:-

ADIDAS RESPONSE WALK GTX L
Walkingsko med vattentät ovandel i Gore-Tex. 
Mellansula med adiPRENE® inlägg för komfort 
och stötdämpning. Pronationsstöd för ökad 
stabilitet. Herrstorlekar. Ord. pris 1095:-

899:-

VIKING SKYDIVER GTX
Vattentät Gore-Tex känga med ullfoder för 
värmeisolering. Naturgummisula för bra fäste. 
Juniorstorlekar. Finns endast på Team Sportia. 
Ord. pris 849:-

599:-

VIKING SAPPORO GTX
Vattentät känga med Gore-Tex membran. Ullfoder för 
värmeisolering. Megagrip yttersula för bra grepp och 
stötdämpning. Seniorstorlekar. Ord. pris 1195:-

MERRELL SIREN VENT MID GTX XCR
Vattentät känga med Gore-Tex membran. Dämpning 
i hälen och bra slitstark yttersula. Damstorlekar. 
Ord. pris 1495:-

1195:-

NIKE AIR PEGASUS+ 25 GTX
Neutral joggingsko med vattentät ovandel i 
Gore-Tex XCR. Air dämpning i häl och framfot. 
Förberedd för Nike+. Herrstorlekar.

1195:-

599:-

999:-

VIKING ASPEN TRACK GTX
Vattentät känga med Gore-Tex membran för god 
andningsförmåga och vattentäthet. Megagrip 
yttersula för bra grepp och stötdämpning. 
Seniorstorlekar. Finns endast på Team Sportia.
Ord. pris 999:-

MERRELL CHAMELEON EVO MID GTX SYNTHETIC
Vattentät känga med Gore-Tex membran. Dämpande 
Air Cushion och greppsäker Vibram-yttersula. 
Herrstorlekar. Ord. pris 1495:-

1195:-

NORTH B GLACIER WP JR
Vattentät och varmfodrad vinterkänga med 
kardborreband. Juniorstorlekar.

299:-

Positiva förhandlingar om av- och påfart i Alvhem
ALVHEM. Det ser inte 
ut att bli någon trafik-
plats i Alvhem, men väl 
en av- och påfart i höjd 
med den planerade tåg-
stationen i Tingberg.

Enda orosmolnet är 
finansieringen.

Förhandlingarna mellan 
BanaVäg i Väst, Ale och 
Lilla Edet kommuner angå-
ende vägutbyggnaden förbi 
Alvhem går bra. Parterna är 
överens om ett så kallat "öra", 
vilket betyder en av- och 
påfart från E45i södergåen-
de riktning. Denna halva tra-

fikplats placeras i Tingberg i 
höjd med den tänkta tågsta-
tionen norr om Alvhem.

– Enda kruxet är att det 
kostar 5-8 miljoner kronor 
och just nu har vi inte pengar 
till något extra utanför det 
som redan är planerat, säger 
projektledare Bo Larsson.

Finansieringen får helt 
enkelt Lilla Edet och Ale 
kommun lösa själva.

– Jag tror att Västtrafik kan 
vara med och bidra, eftersom 
det är den stora vinnaren. De 
vill självklart att tågstationen 
ska vara så lättillgänglig som 
möjlig, spår Bo Larsson.

De som vill nå Alvhem 
eller tågstationen från E45 
på väg norrut får svänga av i 
Grönnäs.
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