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ALAFORS. Reparations-
kostnaderna för skade-
görelse och klotter har 
skjutit i höjden.

Ale kommun kan se 
en fördubbling jämfört 
med 2007.

Hittills i år har det 
kostat skattebetalarna 
1 130 000 kronor.

Trenden är tydlig i Ale 
kommun. Antalet skadegö-
relser i form av glasskross och 
klotter stiger drastiskt. Nils 
Birgander, teknisk chef, har 
lätt att hålla sig för skratt när 
han går igenom statistiken.

– Vår personal känner na-
turligtvis en oerhörd frustra-
tion. När de kommer tillba-
ka till arbetet efter helgen blir 

det allt som oftast att ringa 
glasmästaren. Det är en väl-
digt tråkig utveckling som vi 
ser, säger Birgander.

I fjol landade notan på 605 
000 kronor för skadegörel-
ser på kommunala fastighe-
ter. Den siffran har fördubb-
lats till dags dato och ändå är 
året inte slut.

– Tyvärr är det en liten 
klick ungdomar som förstör 
för väldigt många. De allra 
flesta ungdomar är sköt-
samma och ansvarstagan-
de, men så har vi den lilla 
grupp som orsakar så väldigt 
mycket skada. Utan veten-
skapligt belägg pratar vi om 
5-95-regeln. Med det vill jag 
säga att det är fem procent av 
alla våra ungdomar, 10-20 på 
varje skola, som vållar 95 pro-

cent av bekymren, säger Nils 
Birgander och fortsätter:

– Det är bara konstatera 
att vuxensamhället har miss-
lyckats att få med dessa ung-
domar på tåget. Föräldrarna 
bär naturligtvis en stor del av 
ansvaret.

Älvängen och Nödinge är 
de två orter som utmärker sig 
i statistiken. Dessa båda sam-
hällen står för cirka 30 pro-
cent vardera av alla inrappor-
terade fall av skadegörelser.

– I övrigt är det relativt 
jämt fördelat på de olika or-
terna, säger Birgander.

Ale kommun har vidtagit 
åtgärder för att komma till-
rätta med problemen. Över-
vakningskameror inomhus 
har installerats på Kyrkby-

skolan och Ale gymnasium, 
vilket har haft god effekt. 
Man har också sökt tillstånd 
hos Länsstyrelsen för att få 
sätta upp kameror utomhus 
på Aroseniusskolan och Sur-
teskolan.

– Dessutom har vi börjat 
sätta in okrossbart glas på 
marknivå där vi har känt det 
nödvändigt. Det är en dyr 
historia, men vi tror att vi har 
igen det. Dessa glas ska näm-
ligen hålla i många år, säger 
Birgander.

Nils Birgander vill också 
lyfta fram de så kallade mjuka 
åtgärder som kommunen ar-
betar med, bland annat i form 
av SSPF (Skola, sociala, polis 
och fritid).

– Det är ett organ som 

verkar på individnivå och som 
i en förlängning kommer att 
ha en förebyggande effekt, 
säger Birgander som är över-
tygad om att den negativa 
trenden ska gå att bryta.

– Jag vill nämna Rinkebys-
kolan som ett strålande exem-
pel. Där hade man en sliten 
skola och där kunskapsnivån 
hos eleverna var förhållande-
vis låg. En nyanställd rektor 
arbetade under ett års tid med 
att implementera metoder för 
att vända trenden. Skolan in-
tegrerades med fritid och var 
öppen 365 dagar om året. De 
metoder som rektorn använ-
de sig av var elevinflytande, 
elevmedvetande vid händelse 
och utrustning i form av ka-
meror och larm. Man jobba-
de också oerhört mycket med 
att förändra attityder.

– Nyckeln tror jag är att 
arbeta med de 95 procent av 
skolungdomarna som är po-
sitiva. De kan påverka och 
ställa krav på sina jämnåriga 
kamrater. Jag tror det är en 
framkomlig väg, avslutar Nils 
Birgander.

Skadegörelsen har mer än fördubblats
– Kostnaderna uppgår till över en miljon kronor
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Skadegörelse i form av glasskross och klotter, som här på en fastighet i Älvängen, kostar Ale 
kommun stora pengar. Hittills i år uppgår kostnaden till drygt en miljon kronor.

Nils Birgander, teknisk chef i 
Ale kommun.

astmaoallergiforbundet.se

Pollen- 
allergiker?

Bli
medlem
du också

www.stendahlsbil.se
Hos oss hittar du alltid ett stort urval 
på bilar och Laika Husbilar, både 
nytt och begagnat. Kom in 
eller besök oss på hemsidan.  
Varmt välkomna!

suzuki.se

Vill du kombinera små yttermått med hög 
säkerhet? Generös standardutrustning med 
ett fantastiskt pris? Nya Suzuki Splash har fått 
många av sina syskons goda egenskaper, 
plus lite till. Två miljöklassade motorer till 
exempel. En bensin och en diesel. Antispinn, 
antisladd, AC, CD/mp3-spelare, sex krock-
kuddar och mycket mer – för under hundra-
tusen kronor med den statliga miljöpremien 
medräknad. Sugen på en provtur? 

Välkommen in på en provtur.

Prisvärda
 Splash!
 Suzukis nya miljöbil

KÖPER - BYTER - SÄLJER – 031-500 510

Pigg men ändå snål. 
Kompakt men ändå rymlig. 
Antispinn, antisladd, AC, CD/MP3-spelare, 
6 st krockkuddar. Finns även med 
dieselmotor. 
Utnyttja gratis parkering 
och statlig miljöpremie. 
Bilar fi nns för omgående leverans. 
Välkomna för en provtur.

Vid Backaplan
Gustaf Dalénsgatan 17
www.hisingebil.se

Bilförsäljningen: Vard 9-18, Lör 11-15

fr.0,44
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POLIS
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Måndag 24 november

Datorstöld
En dator tillgrips ur ett förråd 
på Änggatan i Älvängen.

Tisdag 25 november

Grov misshandel
Grov misshandel och försök 
till rån i centrala Nödinge. 
Målsägande står och väntar på 
bussen när en man försöker 
tillgripa hans mobil. Målsä-
gande försöker försvara sig 
då ytterligare två personer 
uppenbarar sig. De båda 
männen utdelar sparkar och 
slag. Misshandeln avbryts när 
bussen anländer platsen. Mål-
sägande får besöka sjukhus där 
revbensskador konstateras.

Glaskross på Hövägens förskola 
i Älvängen.

Inbrott i ett förråd på Älväng-
enskolan. Saker stjäls ur för-
rådsbyggnaden.

Onsdag 26 november

Villainbrott
Villainbrott i Älvängen. Tju-
varna tar sig in via altandörren. 
Diverse gods tillgrips.

Torsdag 27 december

Inbrottsförsök
Försök till inbrott på vårdcen-
tralen i Skepplanda.

Fredag 28 november

Brott mot vapenlagen
I samband med att polisen 
utreder ett brott görs en anmä-
lan om brott mot vapenlagen. 
På en adress i Surte hittas ett 
automatvapen.

Relationsbetingad misshandel 
i Surte. I anmälan är gärnings-
mannen också misstänkt för 
olaga hot och narkotikabrott.

Söndag 30 november

Däcktjuvar
Ett garageinbrott rapporteras 
från Surte. Fyra vinterhjul 
tillgrips.

Antalet anmälda brott under 
perioden 24/11 – 1/12: 76. Av 
dessa är sex bilinbrott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:


