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Minskad brottslighet i Ale
ALE. Den totala brotts-
ligheten minskar gläd-
jande nog i Ale kommun 
under 2006.

Oroande är emellertid 
statistiken över ung-
domsbrotten.

– Föräldrarollen 
är väldigt viktig att 
betona, säger BRÅ-
samordnare Lotti Klug.

Det finns för en gångs skull 
mycket positivt i statistiken 
från 2006 över brottsligheten 
i Ale. Det som länge har varit 
ett stot bekymmer för kom-
muninvånarna, de bilrelate-
rade brotten, har minskat till 
nästan hälften.

– Det finns säkert flera or-
saker till den positiva utveck-
lingen, bland annat är dagens 
moderna bilar betydligt svåra-
re att bryta sig in i, säger Tom 
Henricsson vid Alepolisen.

Mest negativt i rapporten 
är att antalet ungdomar som 
åker fast för polisen ökar. 
Mest oroligt på senare tid har 
det varit i Skepplanda.

Sedan tidigare pågår en om-
fattande nattvandrarverksam-
het och den lär säkert få skäl 
att intensifiera sitt arbete.
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Antalet anmälda brott i Ale kommun minskade under 2006 jämfört med året innan. Dock ökade våldsbrottsligheten en aning. 
Från det gångna året minns vi med fasa dubbelmordet vid Surtesjön.

                   Arkivbild: Allan Karlsson.

ÄLVÄNGEN. Älvängen 
har blivit en tandlä-
kare rikare.

Albert Szekely, 44, 
har lämnat folktand-
vården och startat 
eget.

Viljan att ge patien-
terna en bättre ser-
vice drev honom till 
beslutet.
Albert Szekely har efter 16 år på 
Folktandvården i Älvängen tagit 
ett stort steg i karriären. Sedan 
i november driver han sin egen 
mottagning under samma tak som 
tandläkare Peter Hagberg.

– Som privat tandläkare upp-
lever jag att förutsättningarna är 
bättre för att ge patienterna en 
ökad service samt att jag kan kalla 
dem som vi har kommit överens 
om, säger Albert Szekely.

Speciellt förvånande är det inte 
att den Lilla Edetboende tandlä-
karen väljer att starta eget efter 
många år i folktandvården. Hans 
motto är nämligen; "Det är aldrig 
för sent". 
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Albert har 
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KLIMATTEKNIK
Tel: 0303 - 24 61 80 www.klimatteknik.se

Sanyo bäst i test!
Se Råd och Röns hemsida: www.radron.se för 

mer information.

Köp en av de bästa värmepumparna på 
marknaden av en ackrediterad installatör till ett 

pris som slår de flesta!
Vi kan både serva och installera värmepumpar, 
inte skulle Ni väl köpa en bil av möbelhandlarn?

SANYO SAP 93

15 900 SEK
Inklusive installation*

* Standardinstallation, se hemsida eller ring för specifikation.

Bultg. 40 B, Kungälv. Öppet: 08-17 Mån-Fre

Handla för

300:-

...och du får 
ett guldkort
som ger dig 

10% 
RABATT

varje gång  
du köper
kosmetik

och parfym
(gäller året ut)

Ale Torg 0303-962 72

...anledningar att välja en
Resårmadrass från oss!
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•MASSIVT TRÄ•KRAFTIGA SPIRAL-
FJÄDRAR•100% RENT LIN•100% ÄKTA 

TAGEL•100% REN BOMULL•100% REN ULL 

Leg. Vet.
Elisabeth

Axén Krüger

Leg. Vet.
Maria

Nilsson

- Akutsjukvård -
Kirurgi - Medicin

0303-22 76 20


