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POLIS
RONDENRONDEN

Måndag 7 december

GHB-påverkad kvinna
En 45-årig kvinna misstänks 
vara GHB-påverkad och grips 
på Ale Torg vid halv sju-tiden 
på kvällen.

Tisdag 8 december

Narkotikabrott
Två personer anträffas i en bil 
i Nol. De bägge 16-åringarna 
visar tecken på drogpåverkan. 
Ungdomarna är inte hemmahö-
rande i kommunen.

Torsdag 10 december

Villainbrott
Villainbrott i Alafors. Tjuvarna 
tar sig in fönstervägen och till-
griper bland annat kontanter.

En kvinnlig målsägande blir 
misshandlad i Nödinge. Hon får 
ta emot sparkar i ryggen. Ären-
det är relationsbetingat.

Stöld av en lättmetallställ-
ning ur en arbetsbod i små-
båtshamnen i Älvängen.

Lördag 12 december

Brand i Nödinge
Brand i ett soprum på Norra 
Klöverstigen i Nödinge. Återvin-
ningsbehållare smälter och 
rummet rökskadas.

En 17-åring kommer in på 
polisstationen på Stampgatan i 
Göteborg och förklarar att han 
tidigare under kvällen slagit 
sönder Swedbanks bankomat i 
Älvängen.

En väktare misshandlas av 
två gärningsmän i ett som-
marstugeområde i Nol. Männen 
flyr från platsen i en personbil. 
Spaningstips finns i ärendet.

Antalet anmälda brott under 
perioden 7/12 – 14/12: 43.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

0303-74 99 55

Det var vid 23-tiden på mån-
dagskvällen som dådet mot 
SBTK:s klubbhus på Forsval-
len ägde rum. Skadorna 
kunde emellertid begränsas 
till ett av omklädningsrum-
men. En träbänk kommer att 

få bytas ut liksom det föns-
ter som krossades. En del 
målningsarbete är också att 
vänta.

– Vi har varit utsatta för 
skadegörelse och inbrott vid 
upprepade tillfällen under 
hösten. Det är dock första 
gången som någon försökt 
sätta eld på vårt klubbhus. 
Det känns riktigt olustigt, 
säger Sven Rydén som sitter 
med i Skepplanda BTK:s 
huvudstyrelse.

Ett vittne larmade polisen 
och misstänkta gärningsmän 
togs in till förhör under förra 

veckan.
– Jag kan inte redogöra för 

vad som framkom i förhören, 
men så mycket kan jag säga 
att vi har goda förhoppningar 
om att kunna lösa det här 
fallet, säger Walter Holm på 
Angeredspolisen.

Ärendet är rubricerat som 
mordbrand och lokaltid-
ningen lär få anledning att 
återkomma med ytterligare 
detaljer från polisutred-
ningen.

JONAS ANDERSSON

SBTK:s klubbhus utsatt för brandattentat
– Polisen tror sig kunna lösa fallet

Skadorna som uppkom i samband med måndagskvällens 
brandattentat mot Skepplanda BTK:s klubbhus.

Skepplanda BTK:s klubbhus på Forsvallen.

SKEPPLANDA. I måndags kväll försökte några 
ungdomar tända eld på Skepplanda BTK:s klubb-
hus.

En ruta krossades och brännbart material kas-
tades in i ett omklädningsrum.

Tack och lov kunde skadorna begränsas.
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ÖPPET ALLA HELGDAGAR!
Vardag 8-20 • Lördag 9-19Vardag 8-20 • Lördag 9-19
Söndag 9-18Söndag 9-18

POTATIS
Asterix, Sava, King Edward

2:90/kg

APELSIN
8:90/kg

ÄPPLE
Royal gala

8:90/kg

BESTÄLL 
FRUKTKORG!
Vi skräddarsyr...Vi skräddarsyr...

FruktFrukt&&GrönsakshusetGrönsakshuset


