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POLIS
RONDENRONDEN

Måndag 4 maj

Stöld i Älvängen
Stöld av en kabeltrumma, en 
tryckluftsmaskin samt verk-
tyg från en byggarbetsplats 
i Älvängen. Målsägande är 
Banverket.

Tisdag 5 maj

Brand i Rished
En yngling avfyrar en nödraket 
som leder till att en brand 
uppstår i ett garage i Rished, 
Alafors. Räddningstjänsten 
rycker ut och släcker branden. 
Ärendet är rubricerat som all-
mänfarlig vårdslöshet.

Onsdag 6 maj

Villainbrott
Villainbrott i Bohus. Entrédör-
ren bryts upp och kontanter 
tillgrips.

Torsdag 7 maj

Narkotikabrott
En 17-årig kille från Nödinge är 
misstänkt för narkotikabrott, 
eget bruk. 
Inbrott i en frisersalong på Ale 
Torg. En större mängd produk-
ter tillgrips.

Fredag 8 maj

Go kart-bilar stulna
Fem go kart-bilar, en hög-
tryckstvätt och en gassvets 
tillgrips på Ale Ring.
I samband med att en yngre 
kvinna blir rånad på sin mobil-
telefon på Göteborgsvägen i 
Surte sker också en misshandel 
av en man.

Lördag 9 maj

Våldtäkt
Klockan 02.30 sker en våldtäkt 
på en 15-årig flicka i Nödinge. 
Det finns ett bra signalement 
på gärningsmannen. Ärendet 
utreds av polisen i Kortedala.
Polisen rapporterar om ytter-
ligare en våldtäkt i Bohus (se 
separat artikel).
Flera fastigheter i Alafors, 
bland annat friskolan, kiosken 
och Tjuslings kök, utsätts för 
skadegörelse i form av klotter.

Måndag 11 maj

Misshandel
Anmälan inkommer om en 
misshandel på en skola i 
Älvängen. Gärningsmannen, 
som inte är straffmyndig, slår 
och tar strypgrepp på målsä-
gande.

Antalet anmälda brott under 
perioden 4/5 – 11/5: 78. Av dessa 
är 22 skadegörelser och 7 
bilinbrott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

KUNGÄLV. Räddnings-
tjänstens personal 
befinner sig i en fysisk 
återhämtningsperiod 
efter den omfattande 
skogsbranden i Vättle-
fjäll.

Analysarbetet av 
insatsen pågår och 
kommer så att göra en 
ganska lång tid framö-
ver.

– Samtliga inblandade 
gjorde ett jättebra jobb 
och vi klarade våra 
grundläggande mål 
med insatsen, säger 
räddningschef Håkan 
Lundgren.

Det var klockan halv tre på 
lördagseftermiddagen den 
25 april som SOS-centralen 
fick larmet om rökutveckling 
i skog och mark, vid Nöd-
sjön i Vättlefjällsterrängen 
mellan Bohus och Nödinge. 
En räddningsstyrka från sta-
tionen i Surte var först på 
plats och ganska snart anlän-
de också brandmän från Nol 
och senare även Kode.

– Räddningschef i bered-
skap insåg tämligen omgåen-
de att det var en stor brand 
som spred sig fort. Inom 
loppet av 30-45 minuter hade 
branden spridit sig till kraft-
ledningsgatorna nordväst 
mot Bönabo, förklarar Håkan 
Lundgren.

– En polishelikopter var på 
plats relativt snabbt och hjälp-
te oss att lokalisera branden. 
Det var en oerhört bra resurs. 
Som många vet så är det en 
oländig terräng just i det här 
området och brandspridning-

en gick väldigt fort.
Detta var början till ett par 

oerhört intensiva dygn för 
räddningstjänstens personal 
och övriga inblandade. Som 
mest arbetade 95 brandmän 
från olika stationer i länet, 
samt militärer/Hemvärnet, 
med att bekämpa den omfat-
tande skogsbranden.

– Vi har gjort ett över-
slag och kunnat konstatera 
att branden krävde cirka 10 
000 mantimmar fördelat på 
räddningspersonal och mili-
tär. Över 1 000 personer har 
formellt deltagit i arbetet och 
vi hade hjälp av brandstatio-
ner från ett 25-tal kommu-
ner, säger ställföreträdande 
räddningschef Joakim Her-

mansson.
– Jag fanns med i den led-

ningsstab som upprättades på 
stationen i Kungälv klockan 
halv fem på lördagseftermid-
dagen. Vi förstod direkt att 
branden var stor och kunde 
bli ännu större. Vi tryckte ut 
resurser, allt vad vi kunde i 
form av personal och tankbi-
lar. Vi skapade oss hela tiden 
mer resurser. Vi tog kontakt 
med försvarsmakten och sam-
talade med SOS, som i sin tur 
meddelade grannkommuner-
na om vårt ansträngda läge och 
bad dem hjälpa oss vid even-
tuellt andra larm. Så här i ef-
terhand kan vi konstatera att 
det gav oss framgång i slutän-
dan, säger Håkan Lundgren.

Som fem Liseberg
Skogsbranden kom att om-
fatta cirka 550 hektar, vilket 
motsvarar ungefär fem Lise-
berg. All terräng är inte svart-
bränd, vissa ställen klarade sig 
undan lågorna.

– Den här branden går att 
jämföra med den vi hade i 
Vättlefjäll 1984. Det var un-
gefär samma yta som drabba-
des den gången, säger Joakim 
Hermansson.

På förmiddagen, måndag 
4 maj, lämnade räddnings-
tjänsten över ansvaret för det 
sista markområdet till berörd 
ägare.

– Nu ligger ansvaret hos 
berörda markägare att bevaka 
området med hjälp av Farm-
artjänst, säger Håkan Lund-
gren.

Vi vann matchen
För räddningstjänsten Kung-
älv/Ale fortgår analysarbetet 
av insatsen och de erfarenhe-
ter som organisationen kan 
ta med sig i det framtida ar-
betet.

– Vi klarade de grund-
läggande målen, inga per-
sonskador, inte heller några 
byggnader skadades plus att 
vi lyckades begränsa egen-
domsskadorna. Genom aktiv 
samverkan i länet lyckades vi 
uppnå ett positivt resultat, 
säger Håkan Lundgren och 
fortsätter:

– Vi vann matchen och jag 
vill verkligen tacka alla som på 
ett eller annat sätt bidrog i in-
satsen. Samarbetet med poli-
sen och försvarsmakten fung-
erade klanderfritt. Som mest 
hade militären 122 personer 
på plats, för att bland annat 
serva vår personal med mat 
och dryck. Vi kunde upprät-
ta en ledningsplats i Nödinge 
SK:s klubbhus på Vimmervi, 
vilket gav oss perfekta förut-
sättningar. Det utgjorde navet 
i den operativa verksamhe-
ten. Logistiken är viktig när 
det gäller personal, mat och 
drivmedel.

Tryck från massmedia
Joakim Hermansson vill också 
rosa Ale kommuns informa-
tionsenhet.

– Ganska snart efter att 
branden blivit känd uppstod 
ett hårt tryck från massme-
dia. All pressinformation gick 
via Ale kommun. Vi matade 
informationschefen Karin 
Dickens med senaste nytt 
och första pressmeddelandet 
gick ut klockan sju på lördags-
kvällen. En halvtimme senare 
öppnade Medborgarkontoret 
på Ale Torg i samband med 
evakueringen av 33 fastighe-
ter i Bönabo.

Hade berörda invånare 
förståelse för beslutet om 
evakuering?

– Ja, det hävdar jag. Efter 
kontakt med polis förberedde 

vi en evakuering till klockan 
19 på lördagen, senare skulle 
tillfartsvägar kunna vara isole-
rade. Nu kunde vi genomfö-
ra evakueringen på ett säkert 
och bra sätt, säger Håkan 
Lundgren.

Klockan 15 dagen därpå 
hävdes evakueringen och de 
boende kunde återvända till 
sina hus.

– Under avspärrningsperi-
oden fanns dock möjlighet för 
de boende att komma åt med-
iciner, utfordra hästar och så 
vidare. De fick identifiera sig 
och tillsammans med polis 
gick det att ta sig in i områ-
det, säger Lundgren.

Finns det något som ni 
borde gjort annorlunda 
under räddningsinsatsen?

– Vi har fått testa orga-
nisationen och vår förmå-
ga. Vi har fått ett bevis på 
att vi klarar av att hantera 
en sådan här extrem situa-
tion med hjälp av andra. Det 
finns säkert brister, men de 
har inte fallit under ribban. 
Kritik finns säkert, men den 
är nog mer detaljerad än över-
gripande, säger Håkan Lund-
gren.

– Vad som slår oss är att vi i 
vår organisation måste bygga 
upp en bättre ledningsförmå-
ga. Det var inget som påver-
kade resultatet, men det är 
en erfarenhet att ta med sig. 
Vi har en åtgärdsplan för det, 
tillägger Lundgren.

Är det fritt fram för all-
mänheten att röra sig i 
brandområdet nu?

– Ja, det finns inga restrek-
tioner. Det kan vara intressant 
rent naturmässigt att titta på 
hur det ser ut, på sina håll har 
det redan börjat växa. Om 
någon månad kommer det 
säkert att vara grönt på flera 
ställen, säger Joakim Her-
mansson.

Vet ni vad som orsakade 
branden?

– Nej, och polisen jobbar 
inte enligt tesen att det skulle 
funnits något brottsligt 
uppsåt, säger Hermansson.

Slutligen informerar rädd-
ningstjänsten att det fortfa-
rande råder eldningsförbud i 
Ale kommun.

JONAS ANDERSSON

God samverkan släckte skogsbranden
– Men insatsen krävde enorma resurser

Räddningschef Håkan Lundgren och ställföreträdande rädd-
ningschef Joakim Hermansson, konstaterar att insatsen 
i samband med den omfattande skogsbranden i Vättlefjäll 
fungerade bra.

Bilden visar hur 
skrämmande nära 
branden var att 
hota bebyggelsen 
på allvar. Evaku-
eringen var såle-
des inget förhastat 
beslut. 
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Vi har fantastiskt bra kunder.

Vill du bli en av dem?
För alla våra fantastiska kunder och för dig som vill bli en av 

dem, håller vi extra lördagsöppet den 16 maj, kl 10-14.

Välkommen in och prata lån, sparande och andra bankaffärer 

med oss. Fråga gärna efter våra avgiftsfria vardagstjänster 

– som internet, Frikort, Telesvar och bolån utan uppläggnings-

avgift.

Varmt välkommen!

www.handelsbanken.se

Extra
lördagsöppet den 16 maj

Surte tel 031-98 12 20
Ale Torg tel 0303-33 67 30
Älvängen tel 0303-33 48 50


