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RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Tisdag 15 april

Inbrott
En butik på Göteborgsvägen 
i Älvängen får påhälsning av 
tjuvar. Låset till bakdörren 
borras upp. Kassan med kon-
tanter tillgrips.

Torsdag 17 april

Bostadsinbrott
Inbrott i bostad vid Norra 
Kattunga, Nygård. En familj 
upptäcker ett inbrott i sin 
bostad. Oklart vad som till-
gripits. En anmälan skrivs 
och en närmare brottsplats-
undersökning görs.

Villainbrott på Radhus-
vägen i Surte under natten. 
Inbrottet sker medan famil-
jen ligger och sover. Oklart 
vad som tillgripits.

Lördag 19 april

Tobakstjuvar
Nattligt inbrott på Gulf i 
Nol. Tre maskerade personer 
genomför gärningen. Tobaks-
varor tillgrips.

Söndag 20 april

Viltolycka
Strax före klockan 23 inträf-
far en viltolycka i Lilla Edet. 
På länsväg 167 i Väster-
landa kör en personbil på 
en älg. Inga personskador. 
Älgen försvinner ut i ter-
rängen och platsen märks ut 
så att jägare kan söka efter 
djuret.

NÖDINGE. På E45 i höjd 
med Ale Torg kollidera-
de två personbilar i nå-
got som kan beskrivas 
som en frontalkrock. 

Olyckan inträffade 
i norrgående riktning 
strax efter klockan halv 
tolv på onsdagsförmid-
dagen.

Två personer fördes 
till sjukhus med okända 
skador.

Vittnen uppger att den ena 
bilen kört på en refug, stud-
sat ut i vägbanan och blivit 
påkörd av den andra bilen. 
Båda bilarna togs i beslag för 
en teknisk undersökning ef-

ter den våldsamma kollision 
som inträffade i Nödinge.

Trafikolyckan vållade 
ett stort räddningspådrag. 
Räddningstjänst, polis, 
ambulans samt helikopter 
ryckte ut till olycksplatsen. 
En förare avfördes med am-

bulanshelikopter till Sahl-
grenska. Den andre föraren 
avfördes med okända skador 
till närliggande vårdcentral.

Båda körfälten i norrgåen-
de riktning på E45 stängdes 
av under räddningsarbetet.

JONAS ANDERSSON

Ambulanshelikopter avförde en av de skadade till Sahlgrenska 
sjukhuset.

En våldsam kollision mellan två bilar inträffade på E45 i höjd med Ale Torg på onsdagsförmiddagen.
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– Två personer 
till sjukhus

Våldsam kollision i Nödinge46 glada pensionärer besökte Mr Johanssons.

För tre år sedan starta-
de Sportlife i Älvängen 
träningspass för seniorer. 
Det var cirkelträning där 
man stärker muskler i 
hela kroppen, zumba och 
zumba toning där man får 
svänga på höfterna och bli 
rörlig i fötterna till härlig 
musik. Men framför allt 
har vi kul tillsammans. Vi 
pratar, skrattar och käm-
par på, var och en i sin 
takt. Kaffe med choklad-
bit och prat efteråt gör att 
man lär känna och knyter 
kontakter med andra. 

Vi har så trevligt 
tillsammans att Lisbeth 
Nilsson och jag tyckte 
att vi skulle gör något 
ytterligare tillsammans. 
Därför bokade vi bord på 
Mr Johanssons restaurang 
i Älvängen för en after 
work. Förra fredagen var 
vi 46 glada personer som 
åt gott och hade mycket 
trevligt tillsammans. Och 
vi lovade varandra att det 
skulle bli fler liknande 
tillfällen. 

Lena Svanström

Lustfylld
seniorträning

Tillsammans kan  vi hjälpa djuren!

Sms:a DJUR till 72120  
för mer information.
www.djurensratt.se   
08-555 914 00

www.aleel.se | 0303-33 24 00 | info@aleel.se 
Lunnavägen 2, Box 3004, 449 14 Alafors 

NYCKELFÄRDIGA 
SOLCELLSPAKET
Har du funderat på att tillverka egen el?

Ale El erbjuder i samarbete med JIO Eltjänst och Sol Eye  

komplett installerade solcellspaket innehållande:

  Tyska solcellspaneler med 10 års produktgaranti och 26 års 

linjärprestandagaranti.

 Växelriktare med 5 års garanti.

 Elmätare som gör det möjligt att sälja eventuellt elöverskott.

Du kan även få hjälp med att ansökan om statligt investerings-

bidrag samt att sälja eventuellt elöverskott, elcertifikat och 

ursprungsgarantier. 

Helkund innebär att du är både nätkund och elhandelskund hos Ale El. 

Priserna gäller tillsvidare, dock längst tom. den 30 juni 2014.

Summa inkl moms 

Summa med ROT 

Helkundsrabatt 

Summa ROT, rabatt

1,25 kW

36 900 kr 

33 241 kr 

-1 500 kr 

31 741 kr

3 kW

77 900 kr 

70 558 kr 

- 1 500 kr 

69 058 kr

5,25 kW

118 900 kr 

106 503 kr 

-1 500 kr 

105 003 kr

7 kW

149 900 kr 

135 915 kr 

- 1 500 kr 

134 415 kr

B.SIMONSENS 
PLÅTSLAGERI

– Allt inom 
byggnadsplåtslageri!

 Besöksadress Älvvägen 6, Älvängen
Bengt: 0705-33 49 11, Brasse: 0705-33 10 08 

Ring om du har frågor 
om hörsel eller hörselskador.

www.horsellinjen.se.

Hörsellinjen
0771-888000

Hörselskadades Riksförbund


