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POLIS
RONDENRONDEN

Måndag 23 mars

Klotter
En villaägare i Nol får sitt 
staket nerklottrat av sprayfärg.

Onsdag 25 mars

Båtstöld
En båt med tillhörande vagn 
tillgrips i Älvängen.

En kvinna som är på besök 
hos en bekant i Bohus blir 
bestulen på kontokort och 
kontanter.

Lördag 28 mars

Inbrott
Inbrott på Solgården i Alafors. 
Pengar tillgrips.

Söndag 29 mars

Misshandel
Klockan 01.40 sker en miss-
handel i Bohus centrum. Mål-
sägande får ta emot slag mot 
ansiktet.

Måndag 30 mars

Skadegörelse
Skadegörelse rapporteras från 
en villa i Alafors i samband med 
en fest. Vandalisering sker i 
vardagsrummet och i köket.

Antalet anmälda brott under 
perioden 23/3 – 30/3: 56. Av 
dessa är tre bilinbrott och ett 
biltillgrepp. Under den gångna 
veckan har det också skett sex 
fall av klotter och glaskross på 
hållplatser runtom i Ale.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

www.teamsportia.se

Motionera mera!

ASICS GEL VIRAGE 3 DAM
Joggingsko med bra stötdämpning, stabilitet och 
löpkänsla. GEL stötdämpning i häl och SpEVA i 
framfot för komfort. DuoMax pronationsstöd för 
ökad stabilitet.
ORD PRIS 999:-

799:-

ASICS GEL LANDRETH5 HERR
Joggingsko med mycket löpkänsla. Utformad för 
neutrala löpare. GEL i häl och framfot.
ORD PRIS 1395:-

999:-

ADIDAS SC3 HERR
Joggingsko med stötdämpande adiPRENE i 
häl och adiPRENE+ i framfot för framdrivning. 
Pronationsstöd för extra stabilitet.
ORD PRIS 999:-

699:-

ADIDAS SC3 W
Joggingsko med stötdämpande adiPRENE i 
häl och adiPRENE+ i framfot för framdrivning. 
Pronationsstöd för extra stabilitet. 
ORD PRIS 999:-

699:-

ECCO CHEVOIT DAM
Walkingsko med ovandel i skinn. Stötdämpande 
sula och bra stabilitet.

899:-

REEBOK DMX WALK CONTROL
Walkingsko med ovandel i skinn. DMX stötdämpning 
för extra komfort. Dam- & herrstorlekar.
ORD PRIS 799:-

599:-

ASICS GEL NEBRASKA
Walkingsko med ovandel i nubuckskinn. GEL 
stötdämpning i häl och SpEVA i framfot för komfort 
under promenaderna. DuoMax pronationsstöd för 
stabilitet. Dam- & herrstorlekar.
ORD PRIS 999:-

799:-

ECCO REGENTS PARK
Heldämpad walkingsko med ovandel i skinn. 
Dam- & herrmodell.

999:-
EXTREME FIT NW 50
Justerbar walkingstav 
i aluminium. 
Gummispets ingår.
ORD PRIS 299:-

199:-

ÄLVÄNGEN, Tel 0303-74 86 16
Öppet mån-fre 9.30-18, lör 10-14

Välj rätt sko 
för Dina fötter!
Torsdagen den 2 april finns representant 
från Fotlabbet hos oss mellan kl 15-19.

Vi hjälper Dig att hitta rätt sko och inlägg 
för Dina fötter med hjälp av fotscanner. 

Tidsbokning kan göras 
på tel. 0303-74 86 16

Dags för säsongens sista Sång & Sånt
KUNGÄLV. Lennart 
Thorstensson, dragspe-
lande konferencier för 
Sång & Sånt.

Det har blivit dags för 
säsongens sista program?

– Ja, säsongsavslutningen 

äger rum nu på lördag i 
Mimers Hus.

Hur ser programmet 
ut?

– Vi har ett digert utbud 
av artister. Det stora drag-
plåstret är Lars-Eric Frend-
berg som också har med sig 

sin son Johan och brodern 
Per-Olof som är en härlig 
komiker. Vidare kommer 
sångaren Emrik Larsson, 
pianisten Fredrik Ogéus, 
tenoren Yngve Andersson 
och sist men inte minst kören 
Pro Cantu där Rolf Aronsson 

från Nödinge är dirigent.
Och allsång blir det 

också?
– Självklart! Den här 

gången är temat vårsånger.
Hur många platser finns 

det?
– 340 biljetter finns till för-

säljning, sedan är det stopp. 
Det brukar vara fullsatt och 
det hoppas vi naturligtvis 
att det blir den här gången 
också.

SÅNGFÅGEL

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se


