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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

RONDEN

Tisdag 4 december

Arbetsplatsolycka
Arbetsplatsolycka i Bohus. En 
person faller omkull då han ska 
lämna hytten till sin grävma-
skin. Den skadade klagar över 
smärtor i huvudet och ryggen.

Tjuvtankning sker på OKQ8 
i Nödinge.

Försök till inbrott i en verk-
stad i Nödinge. Gärningsmän-
nen krossar fönsterrutorna 
till portdörrarna. Spaningstips 
finns i ärendet.

Skadegörelse på socialkon-
torets fastighet i Nödinge.

Torsdag 6 december

Villainbrott
Villainbrott i Bohus. Två kame-
ror tillgrips.

Lördag 8 december

Båtstöld
Stöld av motorbåt i Nödinge.

Villainbrott i Hålanda. Kon-
tanter tillgrips.

Villainbrott i Nödinge. 
Kontanter och en guldklocka 
anmäls stulet.

Antalet anmälda brott under 
perioden 3/12 – 10/12: 31. Av 
dessa är fem bilinbrott och två 
bilstölder.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

POLIS

I samband med julmarknaden i Älvängen 
passade Mauritz Wennberg från Ica Su-
permarket på att överlämna en check till 
det lokala föreningslivet. Utfallet av den 
så kallade sponsorpåsen landade i år på 
48 806 kronor. Oskar Siverbo, Älvängens 
IK, Josefi n Claesson, Skepplanda BTK, 
och Andras Bengtsson, Ale HF, tog tack-
samt emot värdebeviset av Mauritz.

Foto: Jonas Andersson

48 806 kronor
till föreningslivet

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

Allmänheten välkomnas till Svensk Fastighetsförmedling på Ale 
Torg 12 i Ale där pepparkakshuset visas upp i butiken under 
ordinarie öppettider mellan den 5 och 13 december.  
Öppet också söndagen den 9 december 10.00-15.00

Det går även bra att läsa mer och se bilder på vår  
hemsida: www.svenskfast.se/ale

PEPPARKAKSGRÄND 24, NÖDINGE
Storlek: 1 rok | Boarea: 0,1 kvm | Tomt: 1 kvm 
EP: 1 kWh/m²/år | Pris: 1 500 kr/bud
Mäklare: MONICA CARLSSON 0303-74 90 03
Bostadsinfo till mobil: sms:a 99684 till 71122
Budgivning avslutas 14/12

Smakfull fastighet  
i hjärtat av Ale

Försäljningen av Pepparkakshuset är en del i Svensk Fastighetsförmedling Ales julkampanj 
där pepparkakshuset säljs till förmån för Vaknafonden i kampen mot droger. 

Budgivning avslutas 14/12

Alebacken slog 
rekord direkt
Premiären i Alebacken 
lockade 450 skidentusias-
ter till premiären i söndags. 
Detta trots stark konkurrens 
av julmarknader, Alepen-
delns invigning och andra 
publika evenemang.

– Det var en rekord-
premiär, inte minst ser vi 
redan nu att vår nya barn-
lift kommer att bli en succé. 
Det här blir en kanonvinter, 
hälsar Alebackens Niklas 
Helin nöjt.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

450 besökare under premiär-
söndagen i Alebacken.
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