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HÅLSTENSVÄGEN, ÄLVÄNGEN
0303-74 99 55

ÄLVÄNGEN. En trafikolycka 
inträffade på E45 i Älvängen 
på fredagsmorgonen. Rädd-
ningstjänsten fick larmet 
klockan 7.12 varpå en styrka 
från stationen i Nol åkte till 
olycksplatsen. Olyckan orsa-
kades av att en bil svängde ut 
från korsningen vid Beijers 
och träffades av en bil som 
kom körande norrut.

– Tre personer avfördes 
med ambulans till Kungälvs 
sjukhus. Alla tre var vid med-
vetande när ambulansperso-

nalen tog hand om dem, säger 
räddningsledare Ingmar Jig-
felt.

Under räddningsarbe-
tet stängdes E45 av mellan 
Jysk och Alebaren. Trafiken 
leddes om till Göteborgsvä-
gen.

– Trots att olyckan skedde 
under morgonrusningen var 
det inte så mycket trafik som 
man kan tro. Det gick för-
hållandevis smidigt, avslutar 
Ingmar Jigfelt.

JONAS ANDERSSON

Trafikolycka på 
E45 i Älvängen

En trafikolycka inträffade på E45 i Älvängen, korsningen i 
höjd med Beijers. Tre personer fördes till Kungälvs sjukhus. 
Räddningstjänsten tog hjälp av Thorstenssons för att trans-
portera bort de inblandade fordonen från olycksplatsen.           

Foto: Allan Karlsson

Gör som Peter Tifelt, 
företagare i Ale, 
hyr ett komplett 
kontor!

Hur använder 
du din arbetstid?
I bilkö eller på kontoret?

Kontakta Börje!
0303-74 11 40
www.nolforetagscenter.se

Från

990:-
/mån

Rödjans väg 13, NÖDINGE 0303-960 70

Med det breda 
sortimentet

POLIS
RONDENRONDEN

Tisdag 6 april

Garageinbrott
Garageinbrott i Älvängen. En 
släpkärra, terrängscooter, och 
åkgräsklippare tillgrips.

Torsdag 8 april

Snatteri
En snattare ertappas i en 
livsmedelsbutik på Ale Torg. 
Mannen, som är i 20-årsåldern 
och boende på orten, upptäcks 
när han försöker stjäla en 
oxfilé.

Fredag 9 april

Djurplågeri
En katt i Hålanda blir förgiftad. 
Katten måste senare avlivas.

En man som befinner sig på 
Ale Torg blir sparkad i ryggen. 
Ärendet rubriceras som miss-
handel. Det finns en skäligen 
misstänkt.

Lördag 10 april

Personrån
Försök till personrån i 
Älvängen. En man står vid sin 
bil när två okända gärningsmän 
kräver att få hans fordon. Mål-
sägande hotas, men förövarna 
blir störda och springer från 
platsen.

I samband med en LAN-träff 
i Ale gymnasium är det en 
person som går runt och lyser 
med en grön laser. Han gör sig 
därmed skyldig till brott mot 
strålskyddslagen och polisen 
tar laserpekaren i beslag.

Söndag 11 april

Misshandel
Relationsbetingad misshandel i 
Nol. En misstänkt gärningsman 
anhålls.

Antalet anmälda brott under 
perioden 6/4 – 11/4: 26. Av dessa 
är tre bilinbrott och två biltill-
grepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Mot Alzheimers 
sjukdom finns bara 

ett botemedel:
Forskning.

Stöd hjärnforskningen!

Hjärnfondens Postgiro 90 1125-5.

Bankgiro 901-1255.

Ronderande och 
stationär bevakning

   Portvakt
   Receptions-
   väktare
   Säkerhetsvakt
   Larmjour och 
   utryckning
   Provköp
   Hemgångs-
   kontroller
   Butikslåsning 

Tel. kontor 0303-74 99 97
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Ale, Kungälv, 
Lilla Edet, Göteborg
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