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RONDEN

Tisdag 27 augusti
Olaga hot
En 54-åring från Älvängen blir 
utsatt för ett olaga hot. Målsä-
gande misstänker att två män i 
en Volvo tänker dumpa skräp i 
höjd med Dalån. En av männen 
hotar med att slå huvudet av 
målsägande. Senare försöker 
han också preja målsägande 
av vägen.

Torsdag 29 augusti
Stöld
Tre kvinnor tillgriper en 
insamlingsbössa med pengar 
samt kontanter ur en butik i 
Älvängen.

Kvinnorna skulle handla, 
men bad först att få växla en 
stor sedel. Förvirring uppstod 
och innan något köp gjordes 
var kvinnorna ute ur butiken 
med mer pengar än de kom in 
med. Varorna de skulle köpa 
stod kvar i butiken. Kvinnorna 
lämnar platsen i en silverfär-
gad bil som de haft parkerad 
på tandläkarens parkering. 
Polisanmälan skrivs. 

Lördag 31 augusti
Nattligt inbrott
Ett större antal personer iakt-
tas vid Ale Torg då dessa gör 
ett nattligt inbrott i en butik 
med hjälp av en mindre truck. 
Tre motorcyklar och ett par 
mopeder tillhörande Alfreds-
sons Trafikskola uppges vara 
tillgripna. Polisen anträffar två 
motorcyklar i närområdet som 
återlämnas till målsäganden. 
Flera ungdomar identifieras 
men ingen blir gripen. 

Vid Slittorp i Skepplanda 
kontrolleras en motorcykel-
förare under färd. Föraren 
medtas för provtagning miss-
tänkt för rattfylleri. 

Grov misshandel rapporte-
ras i Älvängen. Målsägande, 
en 17-årig kille från Göteborg, 
utsätts för sparkar och slag 
mot kroppen.

Inbrott på Bohus Fast Food 
i Bohus. Det är okänt vad som 
tillgripits.

Söndag 1 september

Bilbrand
På Skolstigen i Surte brinner 
en bil av okänd anledning. Inga 
kända personskador. Larmet 
inkommer strax efter klockan 
sex på morgonen.

Lägenhetsinbrott i Surte. 
Diverse gods tillgrips.

POLIS
ÄLMHULT/RYD. Janne 
och Christi Sankey 
förstod direkt att något 
inte stod rätt till när 
tvååriga katten Bianca 
kom hem torsdagen den 
15 augusti.

Hon var i kraftig 
chock.

Det visade sig senare 
att någon hade skjutit 
henne med blyhagel.
Det har varit många sömn-
lösa nätter den senaste tiden 
för Janne och Christi Sankey, 
som är bosatta i Älmhult 
utanför Ryd. 

Ett tag visste de inte om 
deras älskade katt, tvååriga 
Bianca av rasen Maine Coon, 
skulle klara sig. 

– Vi förstod direkt att 
något inte stod rätt till när 
hon kom hem och la sig på 
farstukvisten torsdagen den 
15 augusti. Hon var alldeles 
lealös, så det var bara att sätta 
sig i bilen och åka ner med 
henne till Ale Djurklinik. 
Där konstaterades direkt att 
hon var i kraftig chock och 
vi hänvisades vidare till Blå 
stjärnan. 

Först när katten röntgades 
såg man att småsåren, som 
man först trodde var bett av 
något slag, i själva verket var 
många små blyhagel. 

– Någon har skjutit på vår 
katt med blyhagel och det är 
ett under att hon ens över-
levde, men haglet kommer alltid att finnas kvar i krop-

pen. Vi får bara hoppas att 
det inte vandrar runt och 
orsakar mer problem, säger 
Christi.

Baktill ovanför svansen 
har Bianca fått ett kort drä-
neringsrör inopererat för 
att dränera ett sår som inte 
vill läka utan ständigt blir 
inflammerat. Ägarna fick en 
chock när de hittade fullt 
med fluglarver i såret och 
katten var då så illa däran att 
hon fick sondmatas. 

Dyr historia
Den tvååriga katten Bianca 
har opererats tre gånger för 

sina skador och är nu på bätt-
ringsvägen, men för ägarna 
har händelsen satt djupa spår. 

Hittills har de betalat 
omkring 35 000 kronor i 
vårdavgifter för att få sin fyr-
benta vän frisk igen, det trots 
att de tecknat den högsta för-
säkringen. 

Ilskan över att någon skju-
tit på deras älskade katt med 
blyhagel växer och nu för 
tiden är de ständigt på sin 
vakt.

– Det här är ren djurmiss-
handel. Vi har varit så ledsna 
och det har varit så jobbigt. 
Vår katt är ju så snäll och 
försynt och skulle aldrig gå 
längre bort än att vi kan se 
henne från huset. Jag kan 
inte förstå hur någon kan 
vara så grym, säger Christi.

Helgen 24-25 augusti 
var Surte/Bohus P04/05 
på träningsläger på Dyrön. 
På lördag morgon samlas 
21 förväntansfulla barn 
på Jennylund för att åka i 
gemensam buss till Rönnäng 
för att ta båten till Dyrön. 
Med på resan fanns också sju 
föräldrar/ledare för att ta hand 
om gänget. Väl på Dyrön 
blev det en inkvartering och 
ett mellanmål, sedan var det 
tag för ett första träningspass. 
Det blev mycket lek och 
tävlingar. Efter träningen vara 
alla inblandade hungriga och 
lunchen smakade utmärkt. 
När väl lunchen var avklarad 
var det dags att gå till affären 
och köpa godis och dricka. 
Därefter blev det full fart ned 
till stranden och ett dopp i det 
salta vattnet. De som inte ville 
bada kunde fiska krabbor eller 
bara njuta bland klipporna.

Fram på kvällen blev det 
fria aktiviteter och då spelade 
en del fotboll, medan andra 
körde lite olika aktiviteter i 
idrottshallen. Samtidigt drog 
ledarteamet igång grillarna 
och började med kvällsmaten. 
När maten, godiset, drick-
orna och chip sen var slut och 

lekarna började avta, var det 
dags att krypa ned i sängen. 

Söndagen började med 
en stabil frukost och sedan 
blev det träningspass på drygt 
en och en halv timme. Efter 
träningen var det raka vägen 
ned till badet och ett dopp i 
det blå havet. Efter badet blev 
det lunch och därefter blev det 
en långpromenad på Dyrön. 
Vilken fantastisk ö!

På eftermiddagen gick 
båten och bussen tillbaka till 
Jennylund, där många spända 
föräldrar väntade på sina små 
älsklingar.

– Detta har varit ett fan-
tastiskt läger som kommer att 
stärka gruppen inför hösten 
matcher och inför vinterträ-
ningen, säger Ömer Yapisan, 
nytillträd i tränargruppen och 
med ansvar för försvarsspelet.

– Detta hade aldrig gått att 
genomföra om vi inte hade 
haft föräldrar med som skött 
all service runt omkring. Vi 
vill passa på att framföra ett 
stort tack till dessa föräldrar, 
sade Christer Bergström och 
Fredrik Orwén, när de gick 
av bussen vid Jennylund.

❐❐❐

En bilbrand inträffade på parkeringen vid Ale gymnasium 
natten till måndagen. Räddningstjänsten fi ck larmet 
klockan 01.35. Bilen, som visade sig vara stulen, var to-
talt utbränd när brandmännen kom fram. Ett vittne hade 
sett två personer springa från platsen.

Text: Jonas Andersson  Foto: Christer Grändevik

Stulen bil i lågor

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

– Ägarna: ”Hur någon kan vara så grym”
Katten Bianca sköts med blyhagel

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Blev skjuten. Janne och Christi Sankeys katt Bianca av 
rasen Maine Coon chockades svårt och var nära att stryka 
med när någon sköt på henne med blyhagel den 15 augusti i 
Älmhult utanför Ryd.

Surte/Bohus P04/05 fi ck ett par fi na dagar på Dyrön.

Lyckad lägerhelg på Dyrön

Vi byter telefonnummer!

Från 9 september når du oss på

0303-624 80
– Välkommen till en komplett bank

Göteborgsvägen 70, Älvängen E-post: alvangen@handelsbanken.se ÄLVÄNGEN
Ronderande och 

stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

Peter Johlund 
Säljare Liv och Pension 
0520-49 49 09

Lennart Svensson 
Säljare Företagsförsäkring 
0520-49 49 15

Vi hjälper dig med 
företagets trygghets- 
och försäkringslösningar.


