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Måndag 26 oktober

Narkotikabrott
En man i 25-årsåldern går runt 
i Bohus och viftar med en stor 
kniv. Mannen, som är påverkad, 
grips av polis. Han är misstänkt 
för narkotikabrott och brott 
mot knivlagen.

Inbrott i en stuga i Hålanda. 
En dvd-spelare, medicin och 
kontanter tillgrips.

Onsdag 28 oktober

Stöld av gokart
En gokart av märket Yamaha 
tillgrips i Skepplanda.

Torsdag 29 oktober

Godistjuv
En 14-årig snattare ertappas 
med godis på Ica i Nödinge.

Villainbrott i Älvängen. Tju-
varna tar sig in via källardörren 
och tillgriper kontanter.

Fredag 30 oktober

Villainbrott
Villainbrott i Skepplanda. Alko-
hol stjäls.

Ytterligare ett villainbrott 
rapporteras från Skepplanda. 
Gärningsmännen krossar rutan 
till altandörren och tar sig in i 
fastigheten.

Söndag 1 november

Förrådsinbrott
Förrådsinbrott i Surte. Fyra hjul 
samt en borrmaskin tillgrips.

Antalet anmälda brott under 
perioden 26/10 – 2/11: 61. Av 
dessa är tio bilinbrott och fem 
biltillgrepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Trafikolycka i Älvängen

Höstfynda!

Vard 9–18 Lörd 11–15
Filaregatan 7, Kungälv 
Tel 0303-20 86 01
www.kongahallabil.se

-08 Fiat Grande Punto 1.3 Diesel
Blåmetallic, 5-dörr, 800 mil             124.900:-
-07 Opel Meriva 1.6 Enjoy
Silvermetallic, 2.500 mil 114.900:-
-04 Subaru Legacy 2,5
Silvermetallic, 11.140 mil    119.900:-
-09 Subaru Outback 2.5
Blåmetallic, 700 mil  244.900:-
-09 Subaru Forester 2.5 XT DEMOBIL
Antracitgrå metallic, 200 mil, ORD 351.800:- 314.900:-
-05 Saab 9-5 2.0t Linear Kombi
Parchmentsilver metallic, 10.600 mil           104.900:-
2st -06 Saab 9-3 1.8t Linear Kombi
Fusion blue met, 3.500-5.500 mil             144.900:-
-08 Saab 9-5 2.0t Biopower Kombi
Linear Fusion blue met, 3.300 mil             179.900:-
-08 Saab 9-3 1.8t BioPower Vector 
Röd, 2.700 mil  199.900:-
-09 Saab 9-3 2.0T XWD Vector
Glass grey met, Pilotpaket, 4.100 mil        239.900:-
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En postbil landade efter en hastig gir på taket under sin färd längs Hålandavägen i höjd med Färdsle. Singelolyckan inträffade i tisdags. Föraren klarade sig 
efter omständigheterna väl. Bilen däremot har nog sett sina bästa dagar. Om något sprang ut framför bilen och tvingade föraren till manövern var vid tid-
ningens pressläggning inte klarlagt. Polis och Räddningstjänst var snabbt på plats.                                                                                Foto: Christer Grändevik

Posten på villovägar...Posten på villovägar...

Trafikolycka vid norra infarten till Älvängen.

ÄLVÄNGEN. Den olycks-
drabbade vägkors-
ningen i norra Älvängen 
noterades för ännu en 
incident i torsdags-
morse.

Två bilar krockade i 
morgontrafiken.

Om det nu finns några förde-
lar med trafikolyckor så fanns 
i detta fall på pluskontot att 
det hände där det är nära till 

såväl ambulans som Rädd-
ningstjänst. Båda var snabbt 
på plats och två personer fick 
föras till vård på vårdcentra-
len i Älvängen.

Orsaken till trafikolyckan 
är ännu inte klarlagd. En bil 
från norr och en från indu-
striområdet i Älvängen stötte 
samman mitt i korsningen.
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