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Måndag 14 december

Skadegörelse
En av polisen känd gärnings-
man gör sig skyldig till ska-
degörelse på socialkontoret i 
Nödinge.

Tjuvtankning rapporteras 
från Statoil i Älvängen. Spa-
ningstips finns i ärendet.

Onsdag 16 december

Villainbrott
Villainbrott i Surte. Kontanter 
och smycken tillgrips.

Lördag 19 december

Smitning
Smitning från bensinnota sker 
på OKQ8 i Nödinge. Spanings-
tips finns i ärendet.

Villainbrott i Skepplanda. 
Tjuvarna tar sig in via källaren. 
Datorer och vapen tillgrips.

Söndag 20 december

Misshandel
Relationsbetingad misshandel 
i Surte. En kvinna misshandlas 
av en man.

Ytterligare en relationsbe-
tingad misshandel anmäls till 
polisen. Den här gången är det 
en kvinna i Nödinge som blir 
dragen i håret.

Antalet anmälda brott under 
perioden 14/12 – 21/12: 41. Av 
dessa är åtta olaga hot och 
ofredande, tre bilinbrott samt 
ett biltillgrepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:
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Frontalkrock på E45 i NolFrontalkrock på E45 i Nol

En frontalkrock mellan två personbilar inträffade på E45 i Nol på tisdagskvällen.              Foto: Christer GrändevikEn frontalkrock mellan två personbilar inträffade på E45 i Nol på tisdagskvällen.              Foto: Christer Grändevik

Två personer fick föras till sjukhus efter Två personer fick föras till sjukhus efter 
olyckan på E45.         Foto: Christer Grändevikolyckan på E45.         Foto: Christer Grändevik

NOLNOL. Två personbilar frontal-. Två personbilar frontal-
krockade på E45 i höjd med krockade på E45 i höjd med 
Tempo i Nol vid 20.30-tiden på Tempo i Nol vid 20.30-tiden på 
tisdagen. Exakt vad det var som tisdagen. Exakt vad det var som 
orsakade olyckan är ännu oklart. orsakade olyckan är ännu oklart. 
Personal från räddningstjänsten Personal från räddningstjänsten 
i Nol var snabbt på plats liksom i Nol var snabbt på plats liksom 
ambulansen.ambulansen.

– Det var bara en person i – Det var bara en person i 
respektive bil och båda förarna respektive bil och båda förarna 

fördes till Kungälvs sjukhus. fördes till Kungälvs sjukhus. 
Båda var vid medvetande när de Båda var vid medvetande när de 
togs omhand, förklarar togs omhand, förklarar Joakim Joakim 
HermanssonHermansson, räddningschef i , räddningschef i 
beredskap.beredskap.

E45 fick stängas av i drygt en E45 fick stängas av i drygt en 
timme och trafikanterna hänvisa-timme och trafikanterna hänvisa-
des till lokalkörbanan mellan Nol des till lokalkörbanan mellan Nol 
och Nödinge.och Nödinge.

– Jag vill uppmana alla bilister – Jag vill uppmana alla bilister 

att ta det extra försiktigt när de att ta det extra försiktigt när de 
trafikerar E45 från Nol och söde-trafikerar E45 från Nol och söde-
rut genom Ale kommun. Det rut genom Ale kommun. Det 
sker omläggning av trafiken med sker omläggning av trafiken med 
jämna mellanrum, markeringar jämna mellanrum, markeringar 
som flyttas och så vidare. Sam-som flyttas och så vidare. Sam-
tidigt är det mörkt och då gäller tidigt är det mörkt och då gäller 
det att vara väldigt uppmärksam, det att vara väldigt uppmärksam, 
avslutar Joakim Hermansson.avslutar Joakim Hermansson.

JONAS ANDERSSONJONAS ANDERSSON

SKEPPLANDA. Brandat-
tentatet mot Skepp-
landa BTK:s klubbhus 
på Forsvallen har kla-
rats upp.

Ungdomar från trak-
ten har erkänt gär-
ningen.

– Det känns väldigt 
bra att vi kunde lösa 
detta så snabbt. Det 
skapar en oro i samhäl-
let annars, säger David 
Centerwall gruppchef 
på Angeredspolisens 
ungdomsenhet.

Det var på måndagskvällen 
den 7 december som några 
ungdomar försökte sätta 
SBTK:s klubbhus i brand. 

Skadorna kunde emellertid 
begränsas till ett av omkläd-
ningsrummen. Nu har fallet 
fått sin upplösning. Redan 
samma vecka kunde polisen 
gripa misstänkta gärnings-
män, som  nu har erkänt gär-
ningen.

– Vi har haft förhör med 
fyra ungdomar i 15-årsål-
dern, ett par av dem är inte 
straffmyndiga. Samtliga är 
misstänkta för brottet, men 
det återstår att se vilka perso-
ner som åklagaren går vidare 
och väcker åtal mot, säger 
David Centerwall.

– Det är tack vare ett gott 
samarbete med kommunen, 
god personkännedom och 
en vaken allmänhet som 
ledde fram till våra gripan-

den. Engagemanget som 
har visats från olika håll och 
vittnen som har ställt upp har 
bidragit till att vi har kunnat 
lägga vårt pussel, säger David 
Centerwall.

Motiv saknas
Något motiv för brandatten-
tatet mot SBTK:s klubbhus 
har inte framkommit.

– Detta är ett typiskt ung-
domsbrott. Ärligt talat så vet 
jag inte varför det är så fasci-
nerande att leka med elden. 
Som tur är har ingen män-
niska kommit till skada, säger 
Centerwall.

Polisen har säkrat teknisk 
bevisning och till saken hör 
att ett par av ungdomarna 
även erkänt brott som begåtts 

tidigare i år.
– Det handlar om skade-

görelse samt två husvagnar 
och en båt som satts i brand, 
förklarar David Centerwall 
och avslutar:

– Noterbart är att det är 
lokala ungdomar som har 

utfört dessa gärningar. Soci-
altjänsten, som har suttit 
med under förhören, har 
redan agerat.

Ungdomar har erkänt brott
– Brandattentatet mot SBTK:s klubbhus uppklarat
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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 
ä ld å å kl bbh

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
db d h l k l id

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

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.

Vardag 8-20 • Lördag 9-19
Söndag 9-18
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