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POLIS
RONDENRONDEN

Måndag 25 januari

Snattare ertappad
En snattare ertappas på Tempo 
i Skepplanda. 

Plånboksstöld i Medborgar-
huset, Alafors.

Tisdag 26 januari

Glaskross
Skadegörelse av två busshåll-
platser, en i Älvängen och en 
i Nol.

Torsdag 28 januari

Bensinstöld
Smitning från bensinnota 
rapporteras från Statoil i 
Älvängen. Föraren till en silver-
grå Volvo försvinner från plat-
sen utan att göra rätt för sig. 
Spaningstips finns i ärendet.

Lördag 30 januari

Narkotikabrott
Två personer grips i Nödinge, 
misstänkta för narkotikabrott. 
I båda fallen handlar det om 
eget bruk.

Söndag 31 januari

Fel på bankomat
En person ska till att ta ut 
pengar på en bankomat i 
Älvängen, då ett fel upptäcks. 
Mannen får inga pengar, men 
däremot visar kontoutdraget 
att transaktionen genomförts 
utan anmärkning. Bankomaten 
stängs omedelbart av efter 
denna incident.

Antalet anmälda brott under 
perioden 25/1 – 1/2: 36. Av 
dessa är tre biltillgrepp och tre 
bilinbrott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

HÅLSTENSVÄGEN, ÄLVÄNGEN
0303-74 99 55

Årets
snackis?

ALE TORG 12. TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

Nu finns det ett nytt smart sätt att inleda din bostadsaffär. 

 Vi kallar det SNACKA BOSTAD, en tjänst som riktar sig till dig som 

funderar på att sälja. Över telefon besvarar vi dina frågor och berättar kort 

om de saker du bör tänka på. Dessutom ger vi dig en snabb bild av hur 

intresset ser ut här i området. 

 Du förbinder dig inte till någonting, däremot kan samtalet betyda mycket 

vid en eventuell försäljning. 

 Ring någon av oss mäklare här i Ale på 0303-74 90 00 och snacka dig till

en bättre bostadsaffär redan idag. 

 Välkommen till Svensk Fastighetsförmedling!

NOL. Storfiskaren 
Jarmo Kuisma från 
Kattleberg kunde i lör-
dags rapportera om ett 
lyckat gäddfiske.

Fem rejäla gäddor 
fick åka pulka hem.

Den största vägde 
10,4 kg.

Fiskevännerna tillhör släktet 
som inte grinar illa i kylan. De 
njuter av att borra hål i isen 
och se vad de kan få upp.

Jarmo Kuisma som i janua-
ri 2009 drog upp en impone-
rande gädda på 16 kg, 124 cm 
lång, har slagit till igen.

Ett fiskepass i lördags med 

utgångspunkt från Nol vid 
Göta älv gav storslam. Vad 
sägs om fem gäddor i följande 
storlek; 10,4 kg, 8,5 kg, 6,85 
kg, 6,2 kg och 5,8 kg.

– Den största var 106 cm 
lång. Ganska tuff att ta upp ur 
ett hål i isen på 40 cm, berät-
tar en stolt Jarmo Kuisma.

Lyckat gäddfiske i Göta älv – 10,4 kg största fångstenLyckat gäddfiske i Göta älv – 10,4 kg största fångsten

Storartat gäddfiske i Göta älv även vintertid.Storartat gäddfiske i Göta älv även vintertid.

Ditt stöd 
gör skillnad

i Afghanistan!
– men vi är långt 

ifrån nöjda

Sätt in din gåva på 
pg 90 07 80-8. Tack!

Läs mer på www.sak.se


