
ALAFORS. Brottssta-
tistiken för 2006 är en 
positiv läsning.

Antalet ärenden mot 
brottsbalken minskade 
med 383 rapporte-
rade händelser under 
2006 jämfört med året 
innan.

– Framförallt är det 
de bilrelaterade brot-
ten som har sjunkit, 
säger Tom Henricson 
på Alepolisen.

Det finns flera teorier om 
varför de bilrelaterade 
brotten har sjunkit i Ale 
kommun, men Tom Hen-
ricson har sin analys klar för 
sig.

– Dels är de nya bilarna 
svårare att göra inbrott i, men 
samtidigt tror jag att alebor-
na har hörsammat den massi-
va informationskampanj som 
bedrivits de senaste åren om 
betydelsen av rattkrycka, att 
inte förvara värdesaker i sina 
fordon och så vidare. Dess-
utom har fastighetsbolagen 
blivit medvetna om vikten 
av att ha upplysta parkerings-
platser. Allt detta sammanta-
get får positiva effekter, säger 
Tom Henricson.

Lotti Klug, Brottföre-
byggande rådet (BRÅ) i Ale 
kommun, gläds också när 
hon får ta del av polisens sta-
tistik.

– Det är positivt när kom-
muninvånarnas egna insatser 
får betydelse, säger Lotti.

Faktum är att de bilrelate-
rade ärendena nästan halve-

rades under fjolåret, 
från 674 under 2005 till 363 
motsvarande period 2006.

En svag ökning kan dock 
ses på antalet rapporterade 
våldsbrott i kommunen. Ett 
par dödsfall noteras också, 
vilket är en tråkig och skräm-
mande utveckling.

Dubbelmordet
– Vi minns bland annat 
dubbelmordet i Surte, som 
senare klarades upp. Vi 
har också skottlossningar-
na i Surte och Nol i färskt 
minne. Den grova brottslig-
heten har kommit oss när-
mare och våldet i samhället 
är betydligt råare idag, säger 
Tom Henricson.

Narkotikan fortsätter att 
flöda, men enligt statistiken 
inte i lika stor utsträckning 
under 2006 som året innan. 
Minskningen är dock margi-
nell, 51 anmälda brott mot 58 
året innan.

– Det handlar inte om 
några grova narkotikabrott 
utan istället om innehav och 
eget bruk. Polisens ungdoms-
grupp i Angered koncentre-
rar sitt aktiva jobb mot de 
missbrukare som finns i kom-
munen, säger Henricson.

En inte lika positiv trend 
rör ungdomsbrottsligheten 
i Ale. Det är allt fler unga 
alebor som åker fast för po-
lisen.

– På senare tid har vi haft 

problem i Skepplanda. Det 
är stora ungdomskullar och 
mötesplatsen är vid busstor-
get, säger Lotti Klug och till-
lägger:

– Det är viktigt att för-
äldrar är vaksamma på vad 
deras barn gör på kvällar och 
nätter. Nattvandring är väl-
digt positivt och något som 
vi uppmuntrar till.

Sist men inte minst till 
frågan om polisstationen i 
Alafors blir kvar eller ej?

– Diskussioner pågår just 
nu mellan polisledningen, 
politiker och polisfacket. Ett 
förslag kommer att presen-
teras senare i vår, säger Tom 
Henricson.

Tror du det kommer att 
finnas poliser stationerade 
i Ale även i framtiden?

– Ja, i någon form, avslu-
tar Tom Henricson.
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Fredag 5 januari

Kopparstöld
Nödinge församling anmäler stöld 
av 20 meter koppar.

Lördag 6 januari

Misshandel
Relationsbetingad misshandel i 
Älvängen. Gärningsmannen, som 
är känd av polisen, gör sig också 
skyldig till olaga hot och brott 
mot knivlagen. Mannen grips men 
släpps efter förhör.

Ett fall av övergrepp i rättssak rap-
porteras till Alepolisen. En miss-
tänkt gärningsman finns.

Inbrott hos en firma i Älvängen. 
Diverse gods tillgrips. Tips finns i 
ärendet.

Måndag 8 januari

Brand i Ale gymnasium
Någon har eldat i en papperskorg 
på Ale gymnasium. Kraftig rök-
utveckling uppstår, men ingen 
person kommer till skada.

Tisdag 9 januari

Tjuvtankning
En bilist smiter från sin bensin-
nota. Vid tre-tiden på natten grips 
två personer, misstänkta för tjuv-
tankningen i Nol.

En skrivelse inkommer från en 
skola i Nödinge om en misshan-
del elever emellan. Det finns också 
misstanke om någon form av 
anstiftan.

Någon har stulit kontanter från 
patientkassan på Nödinge vård-
central.

Antalet anmälda brott under peri-
oden 5/1 – 10/1: 33. Av dessa är två 
bilinbrott och ett biltillgrepp.

Ungdomsbrotten ökar när 
brottsligheten minskar i Ale

Tom Henricson, Alepolisen, konstaterar att den totala brottsligheten minskar i Ale 
kommun. Däremot ses en mycket negativ trend när det gäller den ungdomsrelaterade 
brottsligheten som fortsätter att öka.             Arkivbild: Jonas Andersson

Bilhallen
Linus 0303-24 80 10

E6:an syd Kungälv 2 km parallellt med motorvägen

Peter, Robban och Linus  hälsar er välkomna
 Månd-fred  9-18 lörd 10-15 sönd 11-15

Alfa Romeo GT 2.0 JTS -05  229.000 kr
Alfa Romeo GTV 2,0 -96  79.900 kr 
Alfa Romeo GTV 3,0 V6 -97 114.900 kr 
Audi 80 2,0E Avant -94 19.900 kr 
Audi A4 1,8T Fullserv. -00 99.900 kr 
Audi A6 1,8i 125 Hk -96 39.900 kr 
Audi A6 2,4 V6 165 Hk -99 99.900 kr 
Audi A6 Quattro,Fullserv.-01 129.900 kr 
BMW 116 i Kombi -05 164.900 kr 
BMW 318 iA  Fullserv. -98  69.900 kr
BMW 525 i Sedan -94 29.900 kr 
BMW 528 i Sedan -97 84.900 kr 
BMW 545 ia Kombi -04 489.000 kr 
Cadillac De Ville 202hk -92 54.900 kr 
Chevrolet Astro GMC -90 24.900 kr
Chevrolet Corvette C5 -99 259.900 kr 
Chevrolet Van V8 -97 129.900 kr 

Dodge Durango V8 -98 109.900 kr 
Dodge Magnum RAM  -99 149.900 kr 
Honda CR-V 2.0 -03   159.900 kr
Honda CR-V RVSI SUV -01 109.900 kr
Hyundai Atos Prime GLS-03 64.900 kr 
Hyundai Sonata 2,0 GLS-02 99.900 kr 
Kabe Briljant Husvagn, -78 24.900 kr 
Lexus LS 400 V8 -92 59.900 kr 
Lincoln Town Car -96 79.900 kr 
Mazda 626 1,8 Sedan -96 39.900 kr 
Mitsubishi Carisma  -99 54.900 kr
Mitsubishi Pajero 3,5 -01 149.900 kr 
Nissan Primera GT 150Hk-98 64.900 kr
Nissan Primera SE Sedan-98 44.900 kr 
Nissan X-Trail 2,2 diesel-05 219.900 kr 
Opel Corsa 1,2 Njoy -03   69.900 kr
Opel Omega 2.5 V6 -97 44.900 kr 
Opel Omega CD 2,5 V6  -94 19.900 kr 
Opel Vectra 1,8 GL -98 39.900 kr 
Peugeot 406 2,0 Sedan -00  69.900 kr 
Renault Laguna 1.8 16v -02  84.900 kr 

Veckans bil
levereras

fulltankadDIESEL

Husvisning i Älvängen

Säljs av Byggs av

Välkommen den 14 januari, kl. 13-15

Derome Förvaltning uppför sexton villor i Emmy-
lund. Här omges du av vacker natur och goda 
kommunikationer. Vi erbjuder villor i tre olika 
utföranden. Husen säljs med äganderätt och du kan 
flytta in från mars 2007. Vi ger dig möjlighet att bo 
tryggt i vackra hus! Prisexempel, enplansvilla 119 m2

inkl. carport och förråd, från 2 606 000 kr.

Vid frågor kontakta BoKnuten Göteborg, Carin 
och Stefan, tel. 031-69 00 34. Vägbeskrivning: 
Älvängen centrum, vänster vid Göteborgsvägen, ca 
1 km, vid fotbollsplan ta höger Emmylundsvägen, 
se skyltar mot visningshuset. 
Läs mer på www.deromeforvaltning.se.

Hjärtligt välkomna
önskar Lena med personal

Vi fi nns utmed  rv. 45 mellan Nol & ÄLvängen • Tel: 0303-74 96 34
Månd stängt, Tisd-torsd: 11-18, Fred: 11-16.30, Lörd: 11-14

DET KOMMER EN JUL I ÅR OCKSÅ!
Passa på !

50% 
på jultyg & ting

20-50%
på övrigt sortiment

(Gäller ej nyinkomna varor)

Fattig 
student?

Biblioteket har 
stipendieguider

PÅ STATION
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

– Angreppen på bilar betydligt färre
BROTTSTATISTIK ALE Totalt anmälda brott i Ale 
kommun:
2005: 2 351
2006: 1 848
Våldsbrott
2005: 246
2006: 253
Narkotikabrott
2005: 58
2006: 51
Bilrelaterade brott
2005: 674
2006: 363
Tillgrepps- och skadegörelse-brottslighet
2005: 1 778
2006: 1 309


