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Under helgen hade vi tusentals visningar runt om i landet och med 

svenskfast.se 

Till alla er säljare och köpare  
för att ni gjorde Sveriges Största  
Visningshelg till en stor succé! 

T
fETT STORT

TACK!

Lars-Erik Eriksson
Franchisetagare,  
Fastighetsmäklare
Telefon: 0303-74 90 02
Mobil: 0705-67 54 61
lars-erik.kungalv@
svenskfast.se

Marie Engström
Fastighetsmäklare  
Bostadsrätt/
Föräldrarledig

Christoffer Brandin
Fastighetsmäklare Villa
Telefon: 0303-74 90 01
Mobil: 0729-91 92 33
christoffer.ale@ 
svenskfast.se

Daniel Eriksson
Fastighetsmäklare Villa/
Butikschef
Telefon: 0303-74 90 06
Mobil: 0722-09 11 01
daniel.ale@svenskfast.se

Sandra Andersson 
Fastighetsmäklare  
Bostadsrätt
Telefon: 0303-21 10 36
Mobil: 0703-01 35 15
sandra.ale@ 
svenskfast.se

Niclas Hylander
Fastighetsmäklare Villa
Telefon: 0303-74 90 07
Mobil: 0723-88 52 97
niclas.ale@svenskfast.se

Monica Carlsson
Fastighetsmäklare Villa
Telefon: 0303-74 90 03
Mobil: 0708-72 18 99
monica.ale@ 
svenskfast.se

Nadia Largo Westin
Fastighetsmäklare Villa
Telefon: 0303-74 90 09
Mobil: 0709-58 03 21
nadia.ale@svenskfast.se

Danijela Todorovic
Mäklarassistent
Telefon: 0303-74 90 05
Mobil: 0708-18 78 14
danijela.ale@ 
svenskfast.se

i samarbete med 

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Tisdag 14 januari

Trafikolycka
På länsväg 167 i Lilla Edet 
voltar en bil. Föraren är en 
man i 20-årsåldern som 
avförs till vårdcentralen med 
okända skador.

Försök till lägenhetsin-
brott i Surte. Målsägande 
hör ljud från ytterdörren 
och upptäcker då att låset är 
sönder. 

Fredag 17 januari

Bilbrand
En bilbrand inträffar på par-
keringen vid Norra Klöver-
stigen i Nödinge. Ett vittne 
ser två killar i 18-årsåldern 
springa från platsen efter att 
branden startat. Bilen blir 
utbränd och en bil intill får 
också en del skador. Polisen 
skriver en anmälan om ska-
degörelse genom brand.

På Storgatan i Lilla Edet 
kontrolleras en man vid en 
stillastående bil. Mannen 
visar tydliga tecken på 
narkotikapåverkan och tas 
med för provtagning. I bilen 
hittas gods som misstänks 
vara stulet och detta tas i 
beslag.

Lördag 18 januari

Inbrott
Inbrott på Redox i Skepp-
landa. Gärningsmännen klip-
per upp ett hål i stängslet 
som omger fastigheten. 

En personbilsförare får en 
isbit kastad på sitt fordon 
på E45 i Nol. Isbiten träffar 
motorhuven, precis under 
vindrutan. Ärendet rubri-
ceras som framkallande av 
fara för annan.

Söndag 19 januari

Klädtjuvar
En lägenhetsinnehavare hör 
ett klickljud från balkongen. 
Det visar sig att okända 
gärningsmän haft hjälp av 
ett spännband för att fira 
sig från ett närliggande träd 
till målsägandes balkong. 
Tre sopsäckar med kläder 
tillgrips.

Nattligt inbrott på en 
däckfirma i Nol. Samtidigt 
konstateras att en bil till-
gripits.

Inbrott på Bohusskolan. 
Väktare möter upp en polis-
patrull på platsen. Det är 
ännu oklart om något gods 
tillgripits.

Måndag 20 januari

Drograttfylleri
Drograttfylleri samt miss-
tanke om stöld i Tunge. En 
patrull skall kontrollera en 
bilist, men föraren av bilen 
vägrar och efter ett kort 
efterföljande blir det stopp 
på bilen. Föraren påvisar 
tydliga tecken på drogpå-
verkan samt att man hittar 
misstänkt stöldgods i bilen. 
Föraren får följa med för 
provtagning och bilen tas i 
beslag för spårsäkring.

Vi är en ideell förening utan bidrag från staten. Ditt stöd behövs för att vi  
ska kunna rädda liv till sjöss. Ge ett bidrag eller bli medlem på sjöräddning.se. 

Du kan också ringa 077-579 00 90.

Hjälp oss att rädda dig.


