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POLIS
RONDENRONDEN

Måndag 2 november

Tjuvtankning
Vid 17-tiden svänger en vit 
Volvo in på Shell i Nol för att 
tanka. Föraren tankar bilen, 
men avviker sedan från platsen 
utan att betala. Spaningstips 
finns i ärendet.

Fredag 6 november

Försök till mordbrand
Vid två-tiden på eftermiddagen 
går brandlarmet på Bohus-
skolan. Någon har plockat ner 
ett antal takplattor, satt papper 
i brandvarnaren och därefter 
tänt eld. Personalen lyckas 
släcka elden. Det sker också ett 
liknande tillbud strax därefter 
på en annan plats i lokalen. 
Polisen rubricerar ärendet som 
försök till mordbrand. Tips 
finns i ärendet.

Lördag 7 november

Glaskross
Skadegörelse sker på Bohus-
skolan. Sex fönsterrutor 
krossas.

Söndag 8 november

Inbrott i Bohus
Inbrott i en frisersalong i 
Bohus. Tjuvarna kommer över 
saxar, hårvårdsprodukter samt 
kontanter.

Inbrott i en grävmaskin i 
Nödinge. En stereoanläggning 
tillgrips.

Antalet anmälda brott under 
perioden 2/11 – 9/11: 26 Av dessa 
är fyra bilinbrott och ett bil-
tillgrepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Nödinge • Tel 0303-960 96

Välkommen till vår Fullserviceverkstad

Ekonomiservice
– olja, fi lter, genomgång av vätskor 
samt övrig kontroll. 999:-

Gäller standardbilar.

n!
58% 
rabatt!

55% 
rabatt!

Heta priser
på vinterdäck!

Vinterdäck, 195/65 R15
Hankook 730, dubbfritt

Kompletta vinterhjul 
till Sveriges mest sålda bil, Volvo V70

4 st Hankook 205/60 R16, 
dubbfritt, med plåtfälg  

6.599:-
Ord listpris: 11.430:-

Du tjänar 4.831:-
4 st Premium Gislaved Nordfrost 5, 
dubbat, på alufälg

9.199:-
Ord listpris: 16.600:-

Du tjänar 7.401:-

Våra erbjudanden gäller vid förbeställning. 
Leverans två gånger i veckan.

Just nu 

799:-
Just nu 

1.199:-

Premium Gislaved 
Nordfrost Dubbat

Vid däckskifte (200:-) kontrollerar 
vi samtidigt bromsar, olja och 

fryspunkten i kylvätskan.

Begagnade vinterdäck 195/65 R15 dubb/dubbfritt

2.000:- 
inkl montering
Det fi nns även ett par uppsättningar till 

Saab 9-5 med 205/65 R15.

1.500-2.500:-
per uppsättning

”ÅRETS DÄCK”

Stor utförsäljning

KÖP NU, BETALA SEN!
Räntefritt upp till 24 mån

Vinterdäck 
från 499:-

DÄCKBYTE?DÄCKBYTE?

Däckhotell
Nu fi nns det återigen plats...
Ring och boka! 0303-74 99 55

www.meca.se

VI ERBJUDER ÄVEN

HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 

ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

• Service, alla märken

• AC-reparationer

• Reservdelar & tillbehör

• Släpvagnsservice

• 4-hjulsinställningar

• Diagnosinstrument

• Elektronik

• Däckhotell

Den dramatiska händel-
sen i Nygård bottnade i ett 
ärende för Kronofogden. 
En man skulle vräkas från 
sitt hus, men när kronofog-
den kom för att verkställa 
beslutet satte sig mannen till 
motvärn. Han drog kniv och 

hotade kronofogden.
Den våldsamma mannen 

tog sedan sin dotter som 
gisslan och förskansade sig 
i huset. Flera polispatrul-
ler, däribland piketbilar och 
poliser med automatgevär, 
kallades till platsen. Polisens 

förhandlingsgrupp anlände 
också Nygård och inledde 
samtal med mannen, som 
inte gav några indikationer 
på att ge upp.

Strax efter klockan halv 
två på eftermiddagen fick 
emellertid dramat sin upp-
lösning. Mannen gav upp 
och kom ut varpå han greps 
av polis. Lyckligtvis kom 
ingen person till skada.

Mannen är bland annat 
misstänkt för olaga hot, hot 
om våld mot tjänsteman och 
olaga frihetsberövande.

JONAS ANDERSSON

Dramatiskt gisslandrama i Nygård
Poliser på plats vid det hus i Nygård där ett gisslandrama utspelade sig i tisdags. En man 
som skulle vräkas från sitt hus tog sin dotter som gisslan. Senare kunde mannen gripas och 
ingen person kom till fysisk skada.                                                      Foto: Christer Grändevik

NYGÅRD. Ett gisslandrama utspelade sig i trak-
terna kring Nygård i tisdags förmiddag.

En man hotade först kronofogden med kniv, där-
efter tog han sin egen dotter som gisslan.

Ett stort polisuppbåd lyckades lösa den olustiga 
situation som uppstod, utan att någon person 
kom till fysisk skada.

Glöm 
inte 
att boka din 
plats i nästa 
storupplaga 

som utkommer 
vecka 48.

Manusstopp 
torsdag 19/11

Ring Kent på 
0704-38 52 58 eller maila 
till kent@alekuriren.se


