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NÖDINGE. En fräck kupp 
genomfördes mot Kicks 
på Ale Torg tidigt på 
onsdagsmorgonen.

Larmet gick klockan 
03.35.

Med hjälp av en per-
sonbil lyckades gär-
ningsmännen förstöra 
butikens jalusi, därefter 
krossades rutor och 
stöldgods tillgreps.

Ett vittne såg hur tre perso-
ner med hjälp av en bil dra 
loss det jalusi som ska skydda 
Kicks butik från inbrott och 
skadegörelse. Vittnet såg 
sedan hur gärningsmännen 
krossade rutor, tog sig in 

i butiken och packade ner 
gods i stora plastsäckar. 

– Plastsäckarna placera-
des i det mörka fordonet och 
därefter körde gärningsmän-
nen från platsen i riktning 
mot E45. Där slutar spåren, 
säger polisens presstalesman 
Ulla Brehm.

Polisen genomförde spa-
ning i området, men utan 
resultat. Avspärrning gjordes 
samt en teknisk undersök-
ning.

– Finns det tips från all-
mänheten tar polisen tack-
samt emot dessa på 114 14, 
säger Ulla Brehm.

JONAS ANDERSSON

Klockan 03.35 på onsdagsmorgonen fi ck polisen larm om 
ett inbrott på Kicks i Nödinge. Tre gärningsmän tog sig in i 
butiken och försvann från platsen med diverse gods.

Fräck kupp mot Kicks

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

RONDEN

Måndag 1 april

Försök till bilstöld
Ett vittne ser hur okända 
gärningsmän försöker stjäla 
hennes sons bil i Nol. Vittnet 
sliter upp dörren till fordonet 
och gärningsmännen lämnar 
platsen. Hundpatrull tillkallas, 
men utan resultat.

Flera fall av skadegörelse i 
form av sprängda brevlådor i 
Älvängen rapporteras till poli-
sen. I ett av fallen finns mycket 
bra spaningstips.

Polisen griper en efterlyst 
person i Nödinge. Mannen gör 
sig samtidigt skyldig till narko-
tikabrott.

Tisdag 2 april

Släpvagn tillgripen
En släpvagn tillgrips från Däck 
Lasse i Nol.

Onsdag 3 april

Inbrott i båthus
Inbrott i ett båthus i Nol. En 
gummibåt och en utombords-
motor tillgrips.

Torsdag 4 april

Kabelstöld
Inbrott i Ale Els ställverk i Älv-
ängen. Elkabel tillgrips.

Lördag 6 april

Gräsbrand
En gräsbrand rapporteras från 
Södra Klöverstigen i Nödinge.

Antalet anmälda brott under 
perioden 1/4 – 8/4: 37. Av dessa 
är fyra bilinbrott och en bil-
stöld.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

POLIS ALE. Bohus Rädd-
ningstjänstförbund har 
utfärdat ett eldnings-
förbud.

På grund av en 
längre periods torka 
och ogynnsamt väder-
leksförhållande kan en 
brand i skog eller mark 
bli mycket svår att 
begränsa.

– När fjolårsgräset 
antänds så går det 
oerhört fort, förklarar 
Anders Finn, rädd-
ningschef i beredskap.

Beslutet om förbud mot eld-
ning utomhus inom Ale och 
Kungälvs kommuner togs 
dagarna innan påsk.

– Veckan innan hade vi 
enormt många gräsbränder. 
Det var folk som skulle elda 
hemma på tomten och som 
sedan tappade kontrollen. 
Våra resurser utarmades och 
äventyrade möjligheterna att 
hjälpa nödställda vid exem-
pelvis en trafikolycka, brand i 
byggnad och så vidare, säger 
Anders Finn.

Förbudet avser eldning 
utomhus. Med eldning 
utomhus avses alla typer av 
uppgörande av eld samt grill-

ning på mark. Det görs ingen 
skillnad på villatomten eller 
övriga markområden.

– Grillning i en för ända-
målet framtagen grill, vid en 
särskilt anordnad grillplats, 
samt användning av spritkök 
eller dylikt är dock tillåtet, 

betonar Anders Finn.
Har allmänheten hör-

sammat eldningsförbudet?
– Vi har sett en radikal 

minskning av gräsbränder 
sedan förbudet verkställdes. 
Vi är mycket tacksamma för 
att kommuninvånarna res-

pekterar beslutet.
Vad händer om man 

bryter mot eldningsförbu-
det?

– Då blir det ett polisiärt 
ärende och vederbörande 
kan dömas till böter med 
stöd av ”Lag om skydd mot 
olyckor”.

Hur länge gäller eld-
ningsförbudet?

– Det beror helt och hållet 
på väderleken. Fortlöpande 

information ges på kom-
munens hemsida, avslutar 
Anders Finn.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Extremt 
torrt i naturen

Gräsbränderna i Ale duggade tätt under mars månad vilket föranledde Bohus Räddnings-
tjänstförbund att utfärda ett totalt eldningsförbud. Beslutet gäller tills vidare.

Anders Finn, räddningschef i 
beredskap.
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Eldningsförbud råder!Eldningsförbud råder!


