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Göte Carlssons Bil ABs e a t . s e

Glödheta SEAT Altea
Vintern smälter! Så varma är våra priser!

1.8 TSI 160hk-08 
Ord.pris 212.100:- 

NU 149.500:- 
Spara 62.600:-

1.9 TDI 105hk-08 
Ord.pris 213.200:- 

NU 149.500:- 
Spara 63.700:-

Uppgradera till kombi 10.000:-

Kompletta 

vinterhjul 
ingår

Alltid fri lånebil vid service!

Begränsat antal bilar lager

Orrekulla industriområde Hisings Kärra 031-570 320
Vardagar 9-18, lördagar 11-15, söndagar stängt www.gotecarlsson.se

Byte • Avbetalning • Leasing

POLIS
RONDENRONDEN

Tisdag 13 januari

Tumult på bussen
Det uppstår palaver på Lila 
Express, vid tre-tiden på efter-
middagen. Ungdomar hamnar i 
konflikt när de ska till att kliva 
på bussen och en 50-årig man 
hamnar mitt i tumultet. Målsä-
gande träffas av ett slag och 
faller till golvet. Mannen klarar 
sig undan skador, men hans 
glasögon går sönder.

Onsdag 14 januari

Inbrott i Surte
Inbrott i en blomsteraffär i 
Surte. Kontanter, trisslotter, 
presentkort och rikskuponger 
tillgrips.

Fredag 16 januari

Villainbrott
Villainbrott i Älvängen. Tjuvarna 
tar sig in via altandörren och 
tillgriper bland annat en tv-
apparat samt kontanter.
Inbrott i ett kontor på Himla-
skolan i Alafors. Diverse gods 
tillgrips. Spårsäkring har gjorts. 
Från samma skola rapporteras 
också en skadegörelse i form av 
glaskross.

Lördag 17 januari

Datorer tillgripna
Inbrott på Ale gymnasium. Rutor 
krossas genom stenkastning 
och fyra datorer samt tre bild-
skärmar tillgrips.

Söndag 18 januari

Öltjuvar
Inbrott på Tempo i Nol. En ruta 
krossas på framsidan av affären. 
Tio lock öl tillgrips. 
En väktare stoppar en bilist, 
som misstänks för drograttfyl-
leri. Den stoppade bilisten gör 
sig skyldig till våld och hot mot 
tjänsteman. I samband med 
polisens visitation av mannen 
upptäcks en kniv och en elpistol 
varför brottsrubriceringen även 
innefattar brott mot knivlagen 
och brott mot vapenlagen. 
Mannen är också misstänkt för 
narkotikabrott.
I samband med ett lägenhets-
inbrott på Södra Klöverstigen 
i Nödinge finner polisen nar-
kotika.

Antalet anmälda brott under 
perioden 12/1 – 19/1: 62. Av dessa 
är sex bilinbrott och fem miss-
handel.

Polisen i Ale ger följande rapport från den gångna veckan:

ska byggas i belgiska Gent. 

Honda Insight
Honda presenterade äntligen 
sin nya hybridbil, fast det väl-
bekanta modellnamnet finns 
naturligtvis kvar: Insight. Det 
här blir en riktigt tuff utmanare 

till ärkekonkurrenten Toyota 
Prius som nästintill haft en-
samrätt på marknaden - speci-
ellt med tanke på att japanerna 
lovat att Insight ska bli överras-
kande billig. Låt oss nu öppna 
huven och dyka ner lite djupa-
re tekniskt. Bensinfyran är på 

88 hästkrafter 
och samarbe-
tar med den 
andra energi-
källan: en elmotor på tretton 
hästar. Det kan låta som om fa-
miljebilen får ett tufft uppdrag, 
men förbrukningen stannar på 

0,44 liter milen och koldioxid-
utsläppet är 101 gram per ki-
lometer.  

Johannes Gardelöf
Keith Scott 
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En trafikolycka inträffade i höjd med Starrkärrs skola vid åtta-tiden på måndagsmorgonen. 
Två personbilar möttes varpå den ena fick sladd och kom över på fel sida av vägen. En av fö-
rarna klagade över smärtor i nacke och rygg och fördes till Kungälvs sjukhus. Föraren i den 
andra bilen chockades. Vägen förbi olycksplatsen var avstängd i ungefär en timme och trafi-
ken fick därför ledas om.

– Det var väldigt halt när olyckan inträffade. Man får räkna med snabba omslag vid den här 
tiden på året, säger räddningsledare Carl-Gösta Hermansson på räddningstjänsten Ale/
Kungälv och uppmanar samtidigt till försiktighet.      Text: Jonas Andersson
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