
2009  |   vecka 40  |   nummer 34  |   alekuriren 1 1

POLIS
RONDENRONDEN

Måndag 21 september

Inbrott på skola
Inbrott på Aroseniusskolan i 
Älvängen. Tv-spel tillgrips.

Villainbrott i Älvängen under 
dagen. Ett badrumsfönster 
krossas liksom glaset till ter-
rassdörren. En dator tillgrips. 
Vissa spaningstips finns i 
ärendet.

Tisdag 22 september

Gräsklippare stulen
FC Ale anmäler en stöld av en 
åkgräsklippare från förening-
ens klubbstuga på Skogsvallen 
i Kilanda.

Torsdag 24 september

Olaga vapeninnehav
En 40-årig man grips i Bohus 
för olaga vapeninnehav. Det 
sker i samband med en hus-
rannsakan av mannens bil, då 
polisen anträffar ett hagelge-
vär med tillhörande patroner.

Fredag 25 september

Tjuv gripen
En 17-årig inbrottstjuv grips i 
Nödinge. Han anträffas med 
tjuvgods på sig. Gärningsman-
nen är också drogpåverkad vid 
tillfället då han grips.

Villainbrott i Nol. Diverse 
sjukvårdsartiklar tillgrips.

Villainbrott i Nödinge. Tju-
varna tar sig in via altandörren. 
En dator och datortillbehör 
tillgrips.

Lördag 26 september

Yngling bar kniv
En polispatrull griper en 16-
åring i Skepplanda. Ynglingen 
gör sig skyldig till olaga vapen-
innehav då han bär kniv.

Söndag 27 september

Skadegörelse
En sten kastas genom fönster-
rutan till Skepplanda bibliotek.

Antalet anmälda brott under 
perioden 21/9 – 28/9: 56. Av 
dessa är sju narkotikabrott, 
fyra olaga hot och två bilin-
brott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Det var vid sex-tiden på tis-
dagsmorgonen som den 
utryckande polisbilen kollide-
rade med en lastbil, i höjd med 
den tidigare Statoil-tappen 

i Surte. I korsningen körde 
polisbilen mot rött och last-
bilen, som körde mot grönt, 
uppmärksammade aldrig det 
målade polisfordonet.

Krocken inträffade i norr-
gående riktning på E45. All 
norrgående trafik spärrades 
av under bärgningsarbetet 
och endast en fil i södergå-
ende riktning hölls öppen.

Lastbilschauffören klarade 
sig oskadd. De två poliserna, 
varpå en var gravid, fördes till 
sjukhus för kontroll.

JONAS ANDERSSON

Polisbil krockade med lastbil

En polisbil under utryckning kolliderade med en lätt last-
bil tidigt på tisdagsmorgonen.           Foto: Christer Grändevik

SURTE. En polisbil under utryckning krockade med 
en lastbil i tisdags morse.

Olyckan inträffade på E45 i Surte, vid den södra 
utfarten.

De båda poliserna fördes till sjukhus.
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Sko dig hos oss!

Välj rätt sko för 
Dina fötter!

Torsdagen den 1 oktober fi nns 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

999:-

ASICS GEL TARGET GTX
Walkingsko med ovandel i GORE-TEX för 
vattentäthet och god andningsförmåga. 
GEL stötdämning i häl och framfot. Duomax 
pronationsstöd för ökad stabilitet. Finns 
även i dammodell. ORD. PRIS 1195:-

ASICS GEL VIRAGE
Joggingsko med mycket löpkänsla. 
Utformad för neutrala löpare. GEL i häl och 
framfot. Dam- och herrmodell. Finns endast 
på Team Sportia. ORD. PRIS 999:-

799:-

REEBOK SPORTERRA CLASSIC
Walkingsko med ovandel i nubuck skinn. DMX 
Max stötdämpning i häl och framfot för extra 
komfort. Dam- och herrmodell. Finns endast på 
Team Sportia.

799:-

599:-

NIKE ZOOM START + 200
Joggingsko med ovandel med Flywire 
teknologi. Nike Cushlon mellansula i 
kombination med Zoom Air dämpning ger en 
maximal dämpning och känsla. Förberedd för 
Nike+. Dam- och herrmodell. ORD. PRIS 1195:-

MERRELL RIVAL SILVERTON GTX
Multisportsko med ovandel i GORE-TEX 
för vattentäthet och andningsförmåga. Air 
Cushion dämpning i häl och greppsäker 
vibramsula. ORD. PRIS 999:-

799:-

ASICS GEL LANDRETH 5
Joggingsko med bra stötdämpning, stabilitet 
och löpkänsla. GEL stötdämpning i häl 
och SpEVA i framfot för komfort. DuoMax 
pronationsstöd för ökad stabilitet. Dam- och i 
herrmodell. Finns endast på Team Sportia.
ORD. PRIS 1395:-

999:-

CRAFT SET
Jacka och byxa i polyester. 
Passar för jogging och 
raska promenader. Finns 
för da- och herr.
ORD. PRIS 799:-

599:-
999:-

DIDRIKSONS HURRICANE
Vind- och vattentätt set i  
polyamid, 5000mm, tejpade 
sömmar och avtagbar huva. 
Endast hos 
Team Sportia. 
Finns i dam- 
och herrstorlekar.
ORD. PRIS 1395:-

ANDASSTÄLL


