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Västkustkök i Ale AB
Gåskullevägen 6, Surte
Tel: 0303 - 74 23 00
Tisd 16-19, Torsd 16-19, Lörd 10-14

JANUARI-REA!

20%
rabatt på alla köksluckor

Välkommen till Ales lokala köksbutik
Mats, Robert, Magnus & Kalle

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 10-14

fr.0,44
l/mil

POLIS
RONDENRONDEN

Torsdag 8 januari

Rånförsök
Försök till rån inträffar på Shell 
i Nol strax före halv tio på kväl-
len. Två okända gärningsmän 
kommer in på macken varpå 
den ena riktar en pistol mot 
den kvinnliga kassörskan. 
Männen, som kräver lotter och 
kontanter, avbryter emellertid 
gärningen och försvinner från 
platsen i en röd Volvo kombi. 
En stor polisstyrka söker i 
området, men utan resultat. 
Spaningstips finns i ärendet.

Skadegörelse rapporteras 
från Svandammarna i Surte. 
Bräderna till ett spjälstaket 
som omger ett lusthus eldas 
upp av okända gärningsmän. 
Målsägare är föreningen 
Svanen.

Lördag 10 januari

Misshandel
En taxichaufför misshandlas 
svårt av två personer. Händel-
sen inträffar strax efter två på 
morgonen i Bohus centrum. 
Taxichauffören får ta emot 
sparkar och slag. Målsägande 
blir dessutom bestulen på sitt 
fordon och sin mobiltelefon. 
Två män i 20-årsåldern sitter 
anhållna för brottet varav den 
ena är hemmahörande i kom-
munen.

Söndag 11 januari

Stöldförsök
Stöldförsök på Himlaskolan i 
Alafors. Ett fönster till skolans 
kök bryts upp, men inget gods 
anmäls försvunnet.

Antal anmälda brott under 
perioden 5/1-12/1: 55. Av dessa 
är fyra biltillgrepp och fyra 
bilinbrott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

NÖDINGE. Brottslighe-
ten ökar i Ale kommun.

Det visar färsk sta-
tistik från Polismyn-
digheten i Västra Göta-
land.

– Det är i första hand 
skadegörelsebrotten 
som skjutit i höjden 
under det gångna året, 
säger polisman Tom 
Henricson.

2 311 brott registrerades i 
Ale kommun under fjolåret. 
Det är att jämföra med 2 094 
brott 2007.

– Det är en tråkig utveck-
ling, säger kommunens 
brotts- och säkerhetshand-
läggare Lotti Klug.

Efter att ha analyserat sta-
tistiken är det kolumnen för 
skadegörelse som sticker ut. 
Under 2008 gjordes 170 fler 
anmälningar om skadegö-
relse jämfört med året innan.

– Definitivt ingen rolig 
läsning, men det är inget iso-
lerat problem för Ale. Det 
är tyvärr en trend som man 
kan se på många håll i landet, 
säger Lotti Klug och fortsät-
ter:

– Noterbart är att vi i Ale 
hade 45 anmälningar om 
klotter 2008. Den siffran 
var noll när jag började min 
anställning i kommunen för 

ett antal år sedan.
De fordonsrelaterade 

brotten ligger kvar på samma 
nivå som tidigare, likaså stöl-
der av mc, moped och cykel. 
Glädjande är att antalet vil-
lainbrott sjunkit, från 69 till 
48.

– En förklaring till det är 
säkert att allt fler grannsam-
verkansföreningar startats 
upp i kommunen, i fjol åtta 
stycken. Att bilda grannsam-
verkan är ett effektivt sätt för 
att hålla tjuven borta, säger 
Lotti Klug.

Av den totala skadegörel-
sen, 534 brott, relateras 140 
anmälningar till förskolor, 
skolor och busskurer.

– Det är typiska ung-
domsbrott. Ett stort ansvar 
vilar därför på föräldrarna, 
som måste föra en dialog om 
vad deras barn har för sig på 
kvällar och helger, säger Tom 
Henricson och fortsätter:

– Till saken hör att fler 
ungdomar åkte fast för poli-
sen under 2008. 120 ungdo-
mar greps, vilket var 44 fler 
än året innan. Det har kunnat 
ske tack vare ett aktivt polis-
arbete från ungdomsenheten 
i Angered.

Finns det något annat 
som polisen kan göra?

– Det vore naturligtvis 
önskvärt om vi kunde vara 
ute på kommunens skolor, 

på samma sätt som vi var en 
gång tiden. Det är emellertid 
en resursfråga och för tillfäl-
let prioriteras inte den typen 
av polisarbete, säger Tom 
Henricson.

Brottsligheten forts
– Antalet skadegörelser har skjutit i höjden

Antalet skadegörelser ökade i Ale un
lor.

Stöd Astma- och Allergiförbundets
Barnallergifond Pg 90 09 06-9


