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POLIS
RONDENRONDEN

Fredag 17 oktober

Inbrott på förskola
Inbrott på Noltorgets förskola. 
En platt-tv och en dvd-spelare 
tillgrips.

Villainbrott i Surte. Tjuvarna 
bryter upp en altandörr, men 
skräms på flykten av huslar-
met.
Vid midnatt sker en relations-
betingad misshandel i Surte. En 
kvinna blir slagen av en polisen 
känd gärningsman. Mannen 
grips, men släpps efter förhör.

Lördag 18 oktober

Motorsåg tillgripen
Inbrott i flera förråd tillhörande 
en sommarfastighet i Ryk. 
Vedklyvar och en motorsåg 
tillgrips.

Söndag 19 oktober

Man beskjuten
Klockan 00.30 anmäler en 
person att han blivit beskju-
ten av ett paint ball-gevär. 
Händelsen utspelar sig i Nol. 
Målsägande träffas i halsen med 
svullnad och ömhet som följd. 
Det finns en utpekad gärnings-
man i ärendet.

Tidig morgon inträffar en 
misshandel på Albotorget i 
Skepplanda. Målsägande får ta 
emot upprepade slag mot ansik-
tet av en känd gärningsman.

Måndag 20 oktober

Narkotikabrott
En man i 20-årsåldern grips i 
Älvängen misstänkt för narko-
tikabrott, eget bruk

Tisdag 21 oktober

Hotfull man
En man kommer in i en mataf-
fär i Nol och uppträder hotfullt 
mot personalen. Han försöker 
vrida om fingrarna på ett 
butiksbiträde och sedan försö-
ker mannen att slå en annan 
expedit. Det finns en skäligen 
misstänkt gärningsman.

Onsdag 22 oktober

Lägenhetsinbrott
Två fall av lägenhetsinbrott 
rapporteras från Älvängen.

Torsdag 23 oktober

Inbrott i Nol
Inbrott i kommunens förråd 
på Brandsbovägen i Nol. Två 
fönsterrutor slås sönder och 
gärningsmännen tillgriper ett 
antal maskiner och verktyg.

Lördag 25 oktober

Misshandel
Relationsbetingad misshandel 
i Bohus. En kvinna slår en man. 
Målsägande ådrar sig sårska-
dor i ansiktet.

Antalet anmälda brott under 
perioden 17/10 – 27/10: 70. Av 
dessa är åtta bilinbrott, sju 
skadegörelser samt ett bilgrill-
grepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Höstfesten – en höjdare

Tubaquvartten från Göte-
borg underhöll. Från vänster: 
Thomas Erlandsson klari-
nett, Bert Slättung bastu-
ba, Dag Söderberg banjo och 
Ralf Henriksson trumpet.

Vincent Gandee, 4 år, är en 
glad målad kille från Nö-
dinge.

"Trollando", Roland Haglund från Lysekil bjöd på magiska 
klurigheter. Gissa om han var populär!

Ale Innebandys tjejer sålda rosa bandet-lotter. Veronica Da-
nielsson, Louise Isberg, Cecilia Revelle och Johanna Frii.

Jennifer Corneliusson, 10 år från Nol, vann 2 
kg choklad. Kan det bli mycket bättre?

Dennis Seferovic, 12 år från Nödinge, prova-
de att balansera ett fat på en pinne och titta 
har vi inte en magiker här...

Philip Vestergren, 6 år från Nödinge, är helt orädd. Bungy Jump föll honom i smaken och 
någon höjdrädsla syntes inte till. Tvärtom Philip ville bara ha mer.

Det blev en lyckad höst-
fest på Ale Torg i lördags. Ett 
partytält fyllt med roliga ak-
tiviteter och magiska upple-
velser. Cirkusskola, en trol-
lande trollkarl, ansiktsmål-
ning, ponnyridning, sång och 
musik.

Ale Torg och Ale IBF gjorde 
också en särskild markering 
för Rosa Bandet. Lotter och 
bakelser såldes till förmån för 
bröstcancerforskningen.
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