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En lada i Skepplanda totalförstördes i en brand orsakad 
av ett blixtnedslag. Händelsen inträffade på måndags-
kvällen vid 18.30-tiden. I ladan förvarades bara ved och 
ingen person kom till skada. Enligt räddningstjänsten låg 
den övertända ladan ganska långt från boningshuset, så 
någon spridningsrisk förelåg inte. 

Text: Jonas Andersson

Foto: Christer Grändevik

Blixtnedslag orsakade 
brand i Skepplanda

ALE. Det började i moll 
men slutade i dur.

Antalet anmälda 
brott var betydligt 
färre i slutet av som-
maren än i början av 
densamma.

– Kurvan har brutits 
och det är glädjande, 
säger Lotti Klug, 
brotts- och säkerhets-
handläggare på Ale 
kommun.

Augusti blev betydligt lugna-
re än de två föregående må-
naderna, juni och juli. 172 an-

mälningar den sista sommar-
månaden ska jämföras med 
215 samma period i fjol.

– Det är första gången i år 
som statistiken visar lägger 
siffror vid en jämförelse med 
förra året. Det är bara hoppas 
att den trenden håller i sig, 
säger Lotti Klug.

Totalt sett så är det ska-
degörelser som har domine-
rat anmälningarna i Ale den 
gångna sommaren. 30 fall 
mot skolor och förskolor har 
noterats samt 23 angrepp på 
busskurer.

– Antalet skadegörelser har 
tyvärr skjutit i höjden. Även 
om det inte åsamkar någon 
mänsklig skada så kostar det 
samhället oerhört mycket 
pengar, säger Lotti Klug och 
fortsätter:

– Vad vi däremot kan se är 
att villainbrotten varit betyd-
ligt färre den här sommaren 
jämfört med 2007. Jag tror 
att den utbredda grannsam-

verkan i kommunen har be-
tydelse. Folk har blivit mer 
uppmärksamma. I statistiken 
går också att utläsa att antalet 
stölder av mopeder, motor-
cyklar och cyklar har mins-
kat kraftigt.

Vad sker de flesta brot-
ten?

– Det är i Nödinge, men 
sedan har pendeln svängt till 
de norra delarna av kommu-
nen, säger Tom Henricson 
på Alepolisen.

Vad drar ni för slutsats 
från polisens sida om att 
det förekommer så mycket 
skadegörelse i Ale?

– Det är tveklöst ungdoms-
relaterade brott, såväl den 
glaskrossning som sker på 
skolor samt vandaliseringen 
av busskurer. Angeredspoli-
sens ungdomsgrupp jobbar 
med problemet, så mycket 
kan jag säga, avslutar Tom 
Henricson.

JONAS ANDERSSON

Skadegörelserna har varit många i Ale kommun under sommaren. 23 angrepp på busskurer 
rapporterades under perioden juni-augusti.

Arkivbild: Jonas Andersson

Brottskurvan har vänt 
nedåt i Ale kommun
– Glädjande siffror för augusti

Ale kommun säljer tre 
tomter i anslutning 
till det kommande 
vägmotet vid E 45 i 
Älvängens södra verk-
samhetsområde.

– Vi märker redan de 
positiva effekterna av 
utbyggnaden av E 45, 
säger Jerry Brattåsen, 
VD för Ale Utveckling 
AB.

B Simonsen Plåtslageri AB, 
Ale Ståldörrar AB och Myran 
fastigheter AB köper vardera 
2 000 m2 verksamhetsmark 

där de planerar att bygga nya 
lokaler. Ale kommun och 
Ale Utveckling AB har länge 
arbetat för att expansiva före-
tag ska få bra utvecklings-
möjligheter i samband med 
utbyggnaden av E 45. 

Kommunens industrimark 
kostar mellan 50 och 150 kr 
per m2 beroende på bland 
annat läge och exploaterings-
förutsättningar. Eftersom 
detta område beräknas ha 
goda exploateringsförutsätt-
ningar och ett utmärkt läge 
kostar tomterna 150 kr per 
m2. 

Vägutbyggnad lockar företag

POLIS
RONDENRONDEN

Fredag 5 september

Stöld av alkohol
Inbrott i ett förråd i Äskekärr. 
Trädgårdsredskap och alkohol 
tillgrips.

Söndag 7 september

Naken man i Älvängen
En ylande naken man anträffas 
av en polispatrull i Älvängen 
klockan tre på morgonen. 
Mannen, som misstänks 
vara påverkad av narkotiska 
preparat, avförs till Kungälvs 
sjukhus.

Relationsbetingad misshandel i 
Surte vid 20-tiden. Målsägande, 
som är en kvinna, får ta emot 
sparkar.

En snattare påträffas på Ica i 
Nödinge. Ynglingen har gjort 
sig skyldig till godisstöld.

Måndag 8 september

Bensinstöld
Gärningsmän lyckas bryta upp 
en bensinpump på Shell i Nol.

Tisdag 9 september

Tillgrepp av dator
Inbrott på Skepplanda för-
samlingshem. En sten kastas 
genom rutan och en bärbar 
dator tillgrips.

Brott mot lokala ordningsstad-
gan. En hund sliter sig och biter 
en annan hund. Den skadade 
hunden körs till en veterinär 
för att få sina skador omsedda. 

En busskur vandaliseras i Surte 
centrum.
Två fall av glasskross rappor-
teras från Aroseniusskolan i 
Älvängen.
Anmälan inkommer om klotter 
på väggar och fönster i Ale 
gymnasium.

Smitning från bensinnotor 
rapporteras från såväl Statoil i 
Älvängen som Shell i Nol.

Onsdag 10 september

Restauranginbrott
Inbrott på en restaurang på Ale 
Torg. En väktare ser två gär-
ningsmän lämna platsen med 
en stereoutrustning.

Torsdag 11 september

Villainbrott
Villainbrott i Alafors. Inbrot-
tet sker mitt på dagen och 
gärningsmännen tar sig in på 
baksidan av huset. Ett vittne 
ser två yngre män försvinna 
från platsen. Spårsäkring har 
skett.

Inbrott på Barnkullens förskola 
i Hålanda. Det är för närva-
rande okänt vad som tillgripits.

Antalet anmälda brott under 
perioden 5/9 – 12/9: 52. Av 
dessa är sju skadegörelse, fyra 
bilinbrott och tre biltillgrepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Mora kommun är inne i ett dynamiskt skede, med ökande födelseantal, stor inflyttning och en 
spännande arbetsmarknad. Kommunen präglas av en entreprenörsandra som skapat ett stort 
antal små företag som komplement till de större, mera kända, företag såsom Wibe, Ostnor, 
Mora of Sweden, Vasaloppet m fl. Ingenting är omöjligt för den som vågar satsa på sig själv.

Mora ligger vackert vid stranden av Siljan. Hälften av kommunens innevånare bor i centrala 
Mora, medan övriga bor i de genuina byarna som omger centralorten. Alla typer av boende 
finns. Det byggs både lägenheter och villor för närvarande. För den som är intresserad av 
natur och friluftsliv erbjuder kommunen stora möjligheter. Livsmiljön är härlig året om.

RÄDDNINGSCHEF
Trygghet och säkerhet prioriteras högt i kommunen vilket bland annat visar sig i att vi har för avsikt 
att investera i nya lokaler för räddningstjänsten. 

Räddningstjänsten är organiserad som egen förvaltning direkt under kommunstyrelsen där Du med
uppdraget som förvaltningschef har stort samverkansansvar med andra verksamheter inom och utan-
för kommunen. I räddningstjänstens organisation ingår 16 heltidsanställda och 21 deltidsanställda 
brandmän, 1 stf räddningschef, säkerhetssamordnare, stationsbefäl samt en assistent.

Som förvaltningschef har Du det fulla ansvaret att leda och utveckla verksamheten utifrån kommu-
nens övergripande mål, räddningstjänstens mål och verksamhetsplan. I uppdraget ingår att utveckla
och stimulera medarbetarna för att arbeta mot uppställda mål. I arbetsuppgifterna ingår bland annat
befälsberedskap och tillsynsverksamhet i samverkan med Orsa och Älvdalens kommuner, en sam-
verkan som kommer att både vidgas och fördjupas.

Kvalifikationer:
• Du är en erfaren ledare med goda ledaregenskaper, utvecklingsinriktad och drivande
• Du är en tydlig och strukturerad ledare med en positiv människosyn och helhetssyn
• Du har genomgått Räddningsverkets utbildning för räddningsledning B och tillsyn A
• Du är kunnig inom ekonomi, personalarbete och IT och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift

Upplysningar:
Kommundirektör Tord Karlsson, tfn 0250-261 03. Fackliga upplysningar lämnas av Eva Larsson,
Sveriges Ingenjörer, tfn 0250-261 52 eller av Kommunal, tfn 0250-267 97.

Välkommen med din ansökan till Mora kommun, Personalenheten, 792 80 Mora 
senast 2008-10-10. Ansök gärna via e-post; personalenheten@mora.se

TORGGATAn – ÄLVÄNGEN – TEL 0303-74 92 30

InTE BARA InTE BARA 
LUNCHÖPPETLUNCHÖPPET
Kvällsöppet onsd-torsd till kl 21

Fred-lörd till kl 22
Söndag kl 13-20

Du vet väl att vi har avhämtning? Du vet väl att vi har avhämtning? 
Pizza, sallad, pasta, Pizza, sallad, pasta, 

kött eller fisk.kött eller fisk.


