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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

RONDEN

Onsdag 24 april

Älg på vägen
På E45 i Lödöse springer en 
älg på vägen utan att kunna 
ta sig ut i terrängen. Flera 
samtal inkommer till polisen 
om älgen. Det är förmodligen 
en större kalv. Jägare får 
polisens tillstånd att avliva 
älgen. Älgen befinner sig då i 
Alvhem och är mycket förvir-
rad. Polis med blåljus varnar 
bilister på platsen. Klockan 
20.06 meddelas att äventyret 
är över. Älgen sprang ut genom 
en viltutgång. Ingen polisiär 
åtgärd i övrigt.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

POLIS

Upprepat 
sabotage

ALAFORS. Två mopsar 
har blivit bortrövade i 
Alafors.

Stölden skedde sent 
på tisdagskvällen.

– Två familjemedlem-
mar är borta och det 
känns fruktansvärt, 
säger Mirzeta Mehme-
dagic.

Det gamla skomakeriet på 
Alingsåsvägen i Alafors fung-
erar numera som kennel. I 
byggnaden befann sig tre 
mopsar vid den aktuella tid-
punkten för brottet – två av 
dem rövades bort.

– Maja är dräktig. Hon 
låg i hundkojan och gjorde 
sig aldrig till känna. Annars 
hade tjuvarna säkerligen tagit 
henne också, suckar Mirzeta 

Mehmedagic uppgivet.
De bortrövade hundarna 

lyssnar till namnen Maiko 
(beige) och Batman (svart). 
Det är två sociala och glada 
jyckar.

– De är betydligt mindre än 
rastypiska mopsar och ser ut 
som valpar, berättar Mirzeta.

Den fasansfulla upptäckten 
gjorde strax efter klockan halv 
elva på kvällen. Mirzetas man 
hade kollat fotboll på tv och 
skulle ut för att ge hundarna 
ett sista mål mat.

– Hundarna kan inte ha 
tagit sig ut på egen hand, det 
är omöjligt.

Familjen åkte runt och 
letade efter hundarna hela 
natten, men utan resultat. På 
onsdagsmorgonen kontak-
tade Mirzeta olika hjälporga-

nisationer samt media.
– Vi har med en notis på 

bland annat Missing dog och 
Bosses hundhjälp. Jag har 
även mailat in uppgifter till 

Efterlyst, berättar Mirzeta.
– Maiko och Batman skulle 

aldrig springa iväg hemifrån. 
Vi hoppas så innerligt att vi 
ska få våra hundar tillbaka. Vi 

betalar självklart hittelön till 
den som kan hjälpa oss återfå 
våra älsklingar, avslutar Mir-
zeta Mehmedagic.

JONAS ANDERSSON

Bortrövade hundar i Alafors

Det gamla skomakeriet på Alingsåsvägen i Alafors fungerar 
numera som kennel. Det var härifrån som två mopsar röva-

des bort på tisdagskvällen.

De bortrövade hundarna – Maiko och Batman.

PREMIÄR
4-5 maj!

Information: 0303-121 21, 070-208 76 34

Premiärhelgens öppettider 

Lördag kl 09.30-13.30

 Söndag kl. 10.30-13.00

1200 m2 MED MASSOR AV PRYLAR

CAFÉ
Nu har vi laddat upp i två månader med prylar 
så hjälp oss att tömma butiken för att fylla på 

med ännu mera!

VÄLKOMMEN ATT FYNDA!
Byggmästaregatan vid LEKIA

ACCEPTERAT PRIS 2 050 000 kr/bud. TOMT 246 kvm .
VISAS Sö 5/5 15.00-16.00. Södra Trolleviksvägen 14. ALE
Nadia Largo Westin 0303-74 90 09.

ALE NÖDINGE 4 rok, 109 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 3 180 000 kr/bud. TOMT 525 kvm.
VISAS Sö 5/5 13.00-14.00. Westmarks Gränd 4. ALE
Nadia Largo Westin 0303-74 90 09.

ALE NÖDINGE 4 rok, 115 kvm
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VILLOR ALE

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

Vi har många köpare som  
söker bostadsrätt i Ale.

Intresserad av att få reda på vad din lägenhet är värd just nu?  
Ring Marie på 0303-74 90 04

Busskuren vid Alafors 
kiosken har saboterats två 
helger i rad. Natten till lördag 
slogs den sönder på nytt. 
Polisen larmades av flera 
olika personer. Fyra, enligt 
vittnen yngre gärningsmän, 
ska ha slagit sönder bussku-
ren. När dådet var utfört klev 
det på en buss och åkte vidare. 
Polisen spanade efter gär-
ningsmännen under natten, 
dock utan resultat. Tips om 
händelsen välkomnas av poli-
sen som fortfarande har goda 
förhoppningar om att kunna 
ställa ansvariga till svars.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

FOTO: ALLAN 
KARLSSON


