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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

POLIS
RONDENRONDEN

Tisdag 3 januari

Narkotikabrott
Två män i 20-årsåldern grips i 
Starrkärr, misstänkta för bland 
annat narkotikabrott.

Vid 23-tiden går larmet om 
en garagebrand i Älvängen. 
Räddningstjänsten rycker ut 
för att släcka elden.

Ett företag i Älvängen 
utsätts för skadegörelse. 
Någon skjuter, förmodligen 
med ett luftgevär, mot fastig-
heten. Sex rutor förstörs.

Torsdag 5 januari

Villainbrott
Villainbrott i Nol. Ett fönster 
bryts upp och tjuvarna tar 
sig in i bostaden. Kontanter 
tillgrips.

Måndag 9 januari

Datorstöld
Inbrott på vårdcentralen i 
Älvängen. Gärningsmännen 
bryter upp ytterdörren och tar 
sig in i fastigheten. En dator 
tillgrips.

Antalet anmälda brott under 
perioden 2/1 – 9/1: 23. Av dessa 
är fyra relationsbetingade 
misshandlar och två biltill-
grepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

NÖDINGE. Stor drama-
tik utspelade sig på 
Norra Klöverstigen i 
torsdags morse.

Vid sex-tiden upp-
täckte en lägenhetsin-
nehavare ett paket som 
satt fasttejpat på en 
ytterdörr.

Paketet visade sig 
vara en mindre hem-
magjord bomb som inte 
detonerat.

Ett tiotal polispatruller skick-
ades till Nödinge på torsdags-
morgonen, däribland bomb-
tekniker.

Polisen gjorde bedöm-
ningen att det inte gick att 
utesluta att paketet som hit-
tats kunde innehålla något 
farligt föremål. Området 
spärrades därför av och de 
boende evakuerades.

Polisens bombtekniker an-
lände och förberedde sig för 

att gå fram med roboten till 
paketet. Vid halv tio-tiden 
hävdes avspärrningarna och 

en förundersökning gällande 
olaga hot inleddes.

Klockan 13.15 var under-
sökningen av paketet klart. 
Innehållet var en mindre 
hemmagjord bomb som inte 
detonerat.

– Dörrknackning och 
förhör med de boende i den 
aktuella trappuppgången har 
inte lett oss närmare motivet. 
Nu ska det ske spårsäkring av 
den beslagtagna hemmagjor-
da bomben, säger polisens 
presstalesman Thomas Fux-
borg till Alekuriren.

Hemmagjord bomb funnen på Klöverstigen
– Tiotal polisppatruller skickades till Nödingeatruller skickades till Nödinge
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Polisens bombtekniker skickades till Nödinge för att ta hand 
om paketet.

Ett område på Norra Klöverstigen spärrades av och de 
boende evakuerades.

En villabrand inträffade på Göteborgsvägen i Surte, fre-
dagen den 29 december. Räddningstjänsten fick larmet 
klockan 17.38. Branden visade sig vara mycket svår-
släckt och styrkor från Surte, Nol och Kode arbetade hela 
natten med att bekämpa elden. Inga personskador rap-
porterades.

Foto: Christer Grändevik    Text: Jonas Andersson

Villabrand i Surte

NYGÅRD. En villa i 
Nygård totaltförstör-
des i en våldsam brand 
natten mot lördagen.

Senare under helgen 
fann polisens tekniker 
två kroppar, som antas 
vara det äldre par som 
bodde i huset.

– En tragisk händelse, 
säger Kalle Kivistö, 
insatsledare på rädd-
ningstjänsten i Lilla 
Edet.

Det var strax före klock-
an två på natten som larmet 

gick. När räddningstjänstens 
personal kom till platsen var 
villan helt övertänd och det 

fanns inget för brandmännen 
att göra.

– Villan var totalförstörd 
och vi kunde bara bevaka 
området och hindra sprid-
ning, säger Kalle Kivistö till 
Alekuriren.

Polisens tekniker fann 
senare kvarlevorna av två per-
soner i det nedbrunna huset. 
Deras identitet är ännu inte 
fastställd, men allting tyder 
på att det är det äldre paret 
som bodde i huset. De var 
inte bortresta vid olyckstill-
fället och bilen stod parkerad 
utanför huset.

Vad som orsakade hel-
gens brand i Nygård är ännu 
oklart.
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Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Ett äldre par omkom i den villabrand som inträffade i Nygård 
natten mot lördag.                            Foto: Räddningstjänsten

Villabrand i Nygård i Nygård
– Två personer ommkom i lågornakom i lågorna

• Vilka tecken skall man titta efter?

• Blir pupillen större eller mindre?

• Hur använder man cannabis?

• Hur förändras den som röker cannabis?
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Föreläsning med Mattias Gullberg
Mattias Gullberg är auktoriserad socionom. Han arbetar med 
rådgivning/behandling på Mini-Maria Hisingen i Göteborg.

Välj föreläsningstillfälle:
Torsdag 26 januari Kl.18.30-20 Alegymnasium teatern
Torsdag 9 februari Kl 18.30-20 Aroseniusskolan aulan

Ingen föranmälan och föreläsningen är gratis.

TA TILLFÄLLET ATT LÄRA DIG MER…Tinnitus?
Om det tjuter i öronen. 

Om du har frågor.

Om du behöver någon 
att tala med.

Tinnitusjouren
tel 0200-22 11 00

Vardagar kl 19-22 
– helt gratis.

Hörselskadades Riksförbund  
www.hrf.se


