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NÖDINGE. Brottsoffer-
jouren i Ale firade nyli-
gen fem år.

I tisdags hölls dess-
utom en utbildningsdag 
för föreningens brotts-
offerstödjare.

Representanter från 
Ale kommun redogjorde 
bland annat för aktuell 
brottsstatistik och om 
våld i nära relation.

Brottsofferjouren (BOJ) i Ale 
har som övergripande mål att 
vara ett komplement till den 
offentliga sektorn vad det 
gäller brottsofferarbete. 

– Mänskliga rättigheter är 
grunden för allt vårt arbete. 
Ett rättssamhälle som inte 
kan skydda sina medborgare 
från kriminella övergrepp, 
har en moralisk skyldighet 
att ge den hjälp och det stöd, 
som kriminalitetens offer 
behöver för att kunna återgå 
till det kvalitativa liv vederbö-
rande levde innan övergrep-
pet ägde rum. Brottsoffrens 
rättigheter skall ges samma 
prioritet som brottslingar-
nas rättigheter, säger Stina-
Kajsa Melin, ordförande i 
Brottsofferjouren i Ale och 
som var med i bildandet av 
föreningen.

– Till en början var vi 
en del av Brottsofferjouren 
Trollhättan, Lilla Edet och 
Ale. När det sedan skedde en 
omorganisation inom poli-
sen tyckte vi att tillfället var 

rätt att bilda en egen brotts-
offerjour för Ales invånare, 
säger Stina-Kajsa Melin.

Brottsofferjouren i Ale 
har för närvarande ett 20-
tal föreningsmedlemmar, 
men välkomnar givetvis 
fler. I förra veckan samlades 
delar av föreningens styrelse 
samt dess brottsofferstöd-
jare, till en utbildningsträff 
i Nödinge församlingshem. 
Eftermiddagen inleddes med 
information av Lotti Klug, 
brotts- och säkerhetshand-
läggare i Ale kommun, men 
också ledamot i Brottsoffer-
jourens styrelse.

– Jag ska ge er den senaste 
brottsstatistiken från Ale 
kommun och visa på skill-
nader från förr och nu, sade 
Lotti Klug.

I tur och ordning är det 
de bilrelaterade brotten, ska-
degörelse, övriga tillgrepp 
samt olaga hot och miss-
handel som toppar listan av 
anmälda brott i kommunen. 
Flest brott sker i tätorterna 
Nödinge och Älvängen samt 
Surte.

Birgitta Fredén, Rådet 
för Trygghet och Hälsa, var 
nästa talare. Birgitta pratade 
tillsammans med kvinno-
fridskurator Linda Bowness 

under rubriken våld i nära 
relationer.

– Mycket intressant, ansåg 
Ingela, en av de brottsof-
ferstödjare som fanns bland 
åhörarna.

– Jag arbetar som diakon i 
kyrkan och vet hur viktigt det 
är för människor i kris att på 
olika sätt få stöd, exempelvis 
genom samtal. Som brottsof-
ferstödjare gör man en sam-
hällsnytta och det känns bra.

Under fjolåret inkom 52 
samtal till Brottsofferjour-
ens stödjare från medbor-
gare som ansåg sig i behov av 
kontakt. Dessa kontakter har 
varit allt från ett samtal till 
långvariga kontakter. Cirka 
två tredjedelar av samtalen 
kom via polisen.

– Jag önskar dock att sam-
arbetet med polisen skulle 
vara ännu bättre, avslutar 
Stina-Kajsa Melin.

FOTNOT. Vill du bli stödjande 
medlem i Ale BOJ, kostar det 100 
kr för enskild person och 500 kr 
för företag eller organisation. Du 
betalar in på bankgiro 5756-9758.

Information för kommunens 
brottsofferstödjare

I NÖDINGE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– BOJ i Ale fyller en viktig roll

Stina-Kajsa Melin, ordförande i Brottsofferjouren i Ale.

Lotti Klug, brotts- och sä-
kerhetshandläggare i Ale 
kommun gav en statistisk 
redogörelse på tisdagens ut-
bildningsdag i Nödinge för-
samlingshem.

Några av Ales brottsofferstödjare, som finns till hands för de människor som utsatts för 
brott.
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Utgångspris 1 250 000:-
Boyta 77 kvm, biyta 48 kvm
Tomt 1 186 kvm

Byggt 1970
Adress: Ryd 430
Visas sön 19/4 14.00-15.00

Smakfull, nyrenoverad villa i toppskick. Ostört läge på landet. Med naturen och lugnet in på knuten.
Bokade visningar ring för tid!
Vägbeskrivning:Från Alafors. Från E45 sväng av vid rödljusen i Alafors. Följ Alingsåsvägen förbi Alafors
samhälle, ca 3,8 km. Tag höger vid skylt Ryd. Kör sedan mot Ryd. I Ryd sväng vänster mot Burhult, se
våra skyltar. Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-1998.

BRyd - Nol

Utgångspris 3 200 000:-
6 rok, varav 4 sovrum
Boyta 166 kvm, biyta 24 kvm
Tomt 911 kvm Plan trädgårdstomt

Byggt 2004
Adress: Alvägen 1A
Visas tor 23/4 17.30-18.30

Gedigen och välbyggd arkitektritad 1-plansvilla i vinkel med öppen planlösning, allt i toppskick. Bra
ytterläge i området. Lugnt barnvänligt område. Nära till buss och Ale torg köpcentrum. Bokade visningar
ring för tid. Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-1969.

BNol

Utgångspris 2 575 000:-
5 rok, varav 3 sovrum
Boyta 158 kvm
Tomt 2 389 kvm Naturtomt

Byggt 1992, Tillbyggd 2008
Adress: Ryksdamm 170
Visas tis 21/4 17.30-18.30

En välbyggd påkostad 1-plansvilla med öppen planlösning. Genomgången och renoverad under 2008.
Med högt och vackert läge och naturen som granne. Bokade visningar. Ring för tid. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-1990.

B Skepplanda - Ryksdamm

Utgångspris 1 900 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boyta 132 kvm
Tomt 2 039 kvm

Byggt 1991
Adress: Viesbacke 275
Visas ons 22/4 17.30-18.30

Härlig etage villa med garage på stor naturtomt. Högt och soligt läge med naturen som granne. Två
härliga altaner. Öppna ytor stort kök och vardagsrum med kakelugn. Bokade visningar, ring för tid.
Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-2002.

BHålanda


