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  Nu blir två en
 bildar Sveri
fackförbund
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union

Två olyckor på E45 samma dag

ALE. Det rapporterades 
betydligt fler brott i Ale 
kommun 2007 jämfört 
med året innan.

2 081 anmälda brott 
var 433 fler än 2006.

Det har skett en kraf-
tig ökning av antalet 
rapporterade skadegö-
relser, villainbrott och 
narkotikabrott.

Polismyndigheten i Västra 
Götaland presenterade i 
förra veckan brottsstatisti-
ken från det gångna året. I 
Ale kommun har antalet an-
mälda brott skjutit i höjden, 
vilket å andra sidan inte be-
höver betyda att kriminalite-
ten ökat.

– Det finns två sidor av 
myntet. En viktig faktor att 
väga in när man tittar på sta-
tistiken är att ta hänsyn till 
hur polisverksamheten varit 
i området. Ta antalet narko-
tikabrott till exempel där det 
rapporterades 51 brott 2006 
mot 82 i fjol. Jag tror inte att 
missbruket brett ut sig i kom-
munen, däremot vet jag att vi 
avsatt mycket resurser och 
faktiskt gripit en hel del av 
dessa personer som missbru-
kar och säljer narkotika i Ale, 
säger närpolischef Håkan 
Frank och fortsätter:

– När det gäller de bilrela-
terade brotten är de svåra att 
förebygga rent polisiärt. Här 

vilar det ett stort ansvar på bil-
ägaren själv att göra sitt fordon 
oattraktivt att stjäla och göra 
inbrott i. Det finns hjälpme-
del i form av larm, rattkrycka 
och så vidare. Man bör funde-
ra på var man parkerar sin bil 
och vad man lägger i den. Det 
skall inte finnas några synli-
ga värdeföremål eller väskor 
i fordonet.

Två andra brottsområden, 
där anmälningarna varit be-
tydligt fler under den gångna 
tolvmånadersperioden än ti-
digare, är villainbrott och ska-
degörelse.

– Ett sätt att komma till 
rätta med villainbrotten är 
att jobba med grannsamver-
kan. Faktum är att det har 
startas upp sju nya grannsam-
verkanföreningar i Ale under 
2007, vilket är en mycket bra 
siffra. Det är ett sätt att för-
söka hålla nere brottslighe-
ten i det område där man bor, 
säger Lotti Klug, brotts- och 
säkerhetshandläggare i Ale 
kommun.

– Beträffande skadegörel-
sebrotten så pågår det nu ett 
aktivt arbete mot vandalise-
ring av busskurer. Ett sam-
arbete har inletts mellan Ale 
kommun, Västtrafik och Gö-
teborgs Spårvägar för att 
komma tillrätta med proble-
met. Frågan är ständigt aktu-
ell, säger Lotti Klug.

Närpolischef Håkan Frank 
är mycket nöjd med hur sam-

verkansarbetet mellan polis, 
skola och sociala utvecklade 
sig under 2007.

– Vi har hittat bra samver-
kansformer i Ale kommun. 
Jag säger inte att vi är framme 
ännu, men vi har åtminstone 
kommit en bra bit på vägen, 
säger Frank och fortsätter:

– Polisverksamhet är inte 
bara polisbilar med blåljus. I 
ett långsiktigt perspektiv är 
det oerhört viktigt att sam-
verkan mellan de olika aktö-
rerna i kommunen fungerar 
på ett bra sätt.

Vad förväntar du dig av 
polisåret 2008?

– Omlokaliseringen till Ale 
Torg är spännande och intres-
sant. I och med att all utred-
ningsverksamhet flyttas till 
Angered frigörs resurser så att 
vi kan ha mer synlig polis i Ale. 
Jag hoppas att vi på detta sätt 
ytterligare ska kunna förbätt-
ra vår kontakt med allmänhe-
ten, säger Håkan Frank.

– Sedan är det som så att 
all närvaro i området sker 
inte med uniformerad polis. 

Under 2008 kommer vi att 
fortsätta på vår inslagna väg 
med huvudfokus på narkoti-
ka, men även mopeder. Kon-
troll av mopeder är ett prio-
riterat område eftersom in-
vånarna i Ale flaggat upp det 
som ett stort problem. Under 
fjolåret bedrevs mycket infor-
mationsarbete, samtidigt som 
vi bötfällde förare och beslag-
tog mopeder. Dialogen med 
föräldrar är också viktig i sam-
manhanget, betonar Håkan 
Frank.

Något speciellt som du 
önskar för framtiden?

– Att vi får fler poliser i yttre 
tjänst och den önskan kommer 
att infrias vad det lider. 2010 
kommer vi att få fler nyutbil-
dade poliser i vårt närpolis-
område och det kommer gi-
vetvis att gagna även Ale, av-
slutar Håkan Frank.

Antalet anmälda 
brott ÖKAR i Ale
– Betydligt fler tillgreppsbrott och skadegörelser

Antalet anmälda skadegörelser ökade i Ale kommun under 
2007 jämfört med 2006. Vandalisering av busskurar är ett 
stort bekymmer och nu har Ale kommun inlett ett samarbete 
med Västtrafik och Göteborgs Spårvägar för att komma till 
rätta med problemet.

BROTTSSTATISTIK
Typ av brott  2007 2006
Totalt anmälda brott  2081 1648
Våldsbrott     241   253
Biltillgrepp           96   114
Försök biltillgrepp     47     23
Stöld ur fordon    373   224
Skadegörelse    329   217
Narkotikabrott  82     51
Bedrägeribrott  69     69

KOLLEGA MED ÄGGTJUV 

Jonas Andersson
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Räddningstjänsten fick rycka ut på två trafikolyckor, som inträffade längs med 
E45 i tisdags. Den första olyckan skedde klockan halv sju på morgonen, 150 
meter söder om Statoil i Surte. Enligt vittnen fick en bil sladd och körde in i 
baken på en annan bil. Det påkörda fordonet snurrade och gick av vägen. Den 
andra bilen voltade och landade i diket. Båda förarna klarade sig undan med 
lindriga skador. Räddningstjänsten stängde av ett körfält i södergående riktning 
under räddningsarbetet varför det uppstod köer i morgonrusningen.

Den andra olyckan inträffade 
strax efter klockan halv tre på 
eftermiddagen vid den ljusregle-
rade korsningen i norra Älväng-
en (båda bilderna). Två person-
bilar kolliderade med plåtskador 
som följd. En person avfördes 
till sjukhus med lindriga skador.
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