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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 (240:-) kontrollerar 
vi samtidigt bromsar, olja och 

fryspunkten i kylvätskan.

”ÅRETS DÄCK”

Stor utförsäljning
av bra begagnade märkesdäck

Prisex: 195/65 R15

299:-/däck
inkl montering

Prisex: 205/55 R16

399:-/däck
inkl montering

POLIS
RONDENRONDEN
Måndag 9 november
Skadegörelse
Skadegörelse sker vid tre olika 
tidpunkter på Bohusskolan. 
Det handlar bland annat om 
glaskross.

En bilist smiter från sin 
bensinnota på OKQ8 i Nödinge, 
vid 8-tiden på morgonen. Hän-
delsen är filmad.

Anmälan om sabotage 
inkommer till polisen. En tvin-
nad ståltråd på rälsen har 
resulterat i kortslutning vid 
Surte station.

Garnvindeskolan i Skepp-
landa får en ruta krossad.

Onsdag 11 november
Husvagnar eldhärjade
Brand uppstår i ett industri-
område i Skepplanda. Två 
husvagnar blir totalt utbrända 
och en motorbåt förstörs också 
av lågorna.

En 44-årig man ertappas 
för snatteri på Ica Kvantum i 
Nödinge. Mannen gör sig också 
skyldig till brott mot knivlagen.

400-500 kilo koppar stjäls 
i Alvhem. Gärningsmännen 
klipper ner bärlinan och kon-
taktledningen på järnvägsspår 
4 och 5 i Alvhem.

Torsdag 12 november
Inbrott på skola
Inbrott i slöjdsalen på Surte-
skolan. Det är ännu oklart om 
något tillgripits.

Två armbandsur tillgrips i 
en klockaffär på Ale Torg. Spa-
ningstips finns i ärendet.

Antalet anmälda brott under 
perioden 9/11 – 16/11: 51. Av 
dessa är fyra bilinbrott och två 
biltillgrepp.

Skadegörelsen och nedskräp-
ningen under kvällar och 
helger är ett återkommande 
problem på Älvängenskolan.

– Det har accelererat efter 
sommaren. Varje måndag får 
personalen plocka fimpar, 
ölburkar, spritflaskor och 
annat som ligger slängt på 
skolgården. Fönsterkross är 
dessvärre heller inget unikt, 
säger Lena Strand.

Elevrådet har precis som 
personalen tröttnat på det 
ständiga sabotaget och före-
slår kameraövervakning på 
skolområdet.

– Jag har skickat den frågan 

vidare till tekniska kontoret, 
så får vi se vad som händer.

– Barnen är jätteledsna 
över att deras skolgård utsätts 
för skadegörelse ständigt och 
jämt. Det är en liten klick 
ungdomar som beter sig illa. 
Jag vill dock poängtera att 
vi polisanmäler varje hän-

delse som sker, avslutar Lena 
Strand.

JONAS ANDERSSON

Återkommande skadegörelse 
på Älvängenskolan
– Varje händelse polisanmäls

Älvängenskolan utsätts för skadegörelse var och varan-
nan vecka. I förra veckan saboterades träborgen som barnen 
brukar leka i.

Fotgängare påkörd i centrala SurteFotgängare påkörd i centrala Surte

ÄLVÄNGEN. Skadegörel-
sen på Älvängenskolan 
fortsätter.

I förra veckan för-
stördes skolgårdens 
träborg, som barnen 
gärna leker i.

– Det känns så 
meningslöst, säger 
rektor Lena Strand.

Vid middagstid i onsdags blevÐen fot-Vid middagstid i onsdags blevÐen fot-
gängare påkörd av en bil vid ett över-gängare påkörd av en bil vid ett över-
gångställe på Göteborgsvägen i Surte. gångställe på Göteborgsvägen i Surte. 
Fotgängaren fördes till Kungälvs sjukhus Fotgängaren fördes till Kungälvs sjukhus 
med lindriga skador.med lindriga skador.

Text: Jonas AnderssonText: Jonas Andersson
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Den här fastigheten i Surte är inte aktuell som boende.

Falska rykten i Surte
SURTE. Falska rykten 
skapade stor oro i 
Surte.

Tidningen och flera 
politiker blev ner-
ringda.

Surteborna oroas över att 
fastigheten på Göteborgsvä-
gen 16 ska bli ett nytt tillfäl-
ligt boende, när det omtvis-
tade stationshuset rivs.

– Jag vet inte var dessa 

rykten kommer ifrån. Det 
är inte aktuellt som något 
boende. Vi renoverar just nu 
hela fastigheten och har tagit 
bort i princip alla väggar. 
Det finns inga rum att hyra. 
Tanken är att skapa nya verk-
samhetslokaler, säger ägaren 
Khalil Baha.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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