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SKEPPLANDA. Skepp-
landa bygdegård har 
utsatts för skadegö-
relse vid upprepade till-
fällen.

Trappan till entrén 
har utsatts för vanda-
lisering och någon har 
roat sig med att för-
störa taket.

– Man blir förbannad, 
säger Hans-Olof Thor-
björnsson, ordförande i 
bygdegårdsföreningen.

Inte nog med att ungdomar 
kör sina mopeder över gräs-
mattorna som omger bygde-
gården. Den senaste tiden har 
även fastigheten blivit utsatt 
för meningslös skadegörelse.

– Nu senast upptäckte jag 
att de rivit ner lockläkt. Ti-
digare har stuprör slagits 
sönder. Det är bedrövligt, 
suckar Hans-Olof Thor-
björnsson.

Repareringskostnaderna 
blir kännbara för Skepplan-
da bygdegårdsförening, som 
hoppas få ett slut på vandali-
seringen med det snaraste.

– Det är fruktansvärt olus-
tigt. Bygdegården är en po-
pulär lokal som vi vill ska vara 
fräsch och fin, avslutar Hans-
Olof Thorbjörnsson.

Skepplanda bygdegård har varit utsatt för skadegörelse den senaste tiden.
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POLIS
RONDENRONDEN

Onsdag 3 juni

Bensinstöld
En bilförare smiter från 
sin bensinnota på Statoil i 
Älvängen. Ett registrerings-
nummer antecknas.

Fredag 5 juni

Narkotikabrott
En person i Nödinge gör sig 
skyldig till narkotikabrott, eget 
bruk.
Villainbrott i Nol. En bil iakttas i 
området vid det aktuella tillfäl-
let. Det är ännu okänt vad som 
har tillgripits.

Stöld sker av en byggnadsställ-
ning i Bohus. Målsägande är 
Ale-Surte BK.

Lördag 6 juni

Inbrott i Nödinge
Inbrott på Ale Matservice i 
Nödinge. Gärningsmännen 
krossar en ruta och tar sig in i 
fastigheten.
Relationsbetingad misshandel 
i Nol.

Stöld av kameror och livsmedel 
rapporteras från Kristallens 
förskola i Alafors.

En väktare upptäcker ett pågå-
ende inbrott i en container i 
Surte. Två gärningsmän syns 
lämna platsen.

På en väg i Skepplanda kör 
en personbilsförare rakt in i 
en trädgård och avviker från 
platsen. Bilen har körförbud. 
Föraren anträffas av polisen 
i närområdet och medtas för 
provtagning. Föraren rapporte-
ras även för smitning. Inga per-
sonskador. Händelsen inträffar 
strax efter midnatt.

Antalet anmälda brott under 
perioden 2/6 – 8/6: 64. Av 
dessa är nio skadegörelse, sju 
bilinbrott, sex olaga hot och ett 
biltillgrepp. 

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

ALE. Skadegörelsen 
fortsätter att öka i Ale 
kommun.

Polisens statistik är 
ett tydligt bevis på det.

Under årets fem 
inledande månader 
hade 255 anmälningar 
inkommit till polisen, 
vilket ska jämföras med 
62 motsvarande period 
2006.

Det vandaliseras som aldrig 
tidigare i Ale kommun. 
Glaskross, klotter och annan 
form av skadegörelse tillhör 
numera vardagen.

– Det är en tråkig utveck-
ling och den upplevda känslan 
bekräftas också av vår statis-
tik. Det är en kraftig ökning 
som kostar skattebetalarna 
oerhörda pengar, säger po-
lisman Tom Henricson.

Mest utsatta är kommuna-
la fastigheter, så som skolor 
och dagis, men även busshåll-
platser. För tre år sedan var 
detta ett litet problem, nu är 
verkligheten en annan.

– En del av förklaringen till 
att statistiken skjutit i höjden 

ligger säkert i att folk är bättre 
på att göra anmälningar, men 
det är inte hela sanningen. 
Tendensen är tydlig och nå-
gonting måste hända. Skade-
görelse och klotter är typiska 
ungdomsbrott, förklarar Tom 
Henricson.

Polisen påverkar
Noterbart i sammanhanget är 
att i juni 2007 stängde Ales 
polisstation i Alafors. Det går 
säkerligen att dra en parallell 
mellan stationens upphöran-
de och den dystra utveckling-
en av antalet skadegörelser i 
kommunen.

– Säkerligen är det så, kon-
staterar Henricson.

Nils Birgander och 
Anders Alfredsson på tek-
niska kontoret kan bara un-
derstryka det faktum att re-
parationskostnaderna för Ale 
kommun ökat markant under 
senare år. Anders Alfredsson, 
som ansvarar för parkavdel-
ningen, känner en viss frus-
tration.

– Varje måndag är perso-
nalen fullt upptagen med att 
städa upp efter helgens van-

dalisering. Det blir värre och 
värre och jag är inte förvånad 
över den statistik du nämner, 
säger Anders och tillägger:

– Nu närmar vi oss den tid 
på året då badplatserna blir 
ett populärt tillhåll. Tyvärr 
används livbojarna vid våra 
sjöar som leksaker. Vid Vim-
mersjön i Nödinge har vi till 
exempel satt upp bänkar och 
bord, men dessa får vi laga 
i princip varannan vecka. 
Samma är det uppe vid Hul-
tasjön där eldning är ett stort 
bekymmer. Sakerna som finns 

där får inte vara ifred.
Nils Birgander, teknisk 

chef, befarar att den omfat-
tande skadegörelsen kommer 
att kosta kommunens skatte-
betalare i runda slängar 1,5 
miljon kronor i år.

Föräldraansvar
– Det är bedrövligt att vi 
vuxna inte kan få ungdomar-
na att förstå det meningslösa i 
skadegörelse, klotter och för-
störelse. Ungdomarnas bete-
ende tyder på att vi föräldrar, 
inklusive mig själv, har miss-

lyckats med att lära ut ansvar, 
allmän hyfs och ett normalt 
uppträdande.

– Eller kan det vara så att 
vi föräldrar inte vet bättre 
själva…? Eller inte bryr oss 
om vad ungdomarna gör…? 
Hur som helst så går allt mer 
av våra gemensamma skatte-
medel till reparationer och vi 
tvingas därför ställa in andra 
planerade åtgärder, avslutar 
Nils Birgander.

Stor ökning av skadegörelse
– Antalet anmälningar har skjutit i höjden

BROTTSTATISTIK I ALE
Antalet anmälda skadegörelser inrap-
porterade i Ale kommun under perio-
den 1/5 – 31/5: (Inom parantes antalet 
skadegörelser samma period mot 
skolbyggnader och busshållplatser)

2009    255 (108)
2008    215   (61)
2007    142  (37)
2006     62    (7)

En sönderslagen busskur är tyvärr en alltför vanlig syn i Ale kommun. Antalet inrapportera-
de skadegörelser i form av glaskross, klotter och annan typ av vandalisering fortsätter att 
öka. Under årets fem inledande månader har 255 fall kommit till polisens kännedom.
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NÖDINGE. Flera anlagda 
bränder inträffade i 
Nödinge natten till lör-
dagen.

Räddningstjänsten fick 
det första larmet klockan 
01.48.

Totalt inrapporterades 
sex bränder inom loppet 
av en timme.
En väktare larmade SOS efter 
att ha upptäckt en container-
brand vid Kyrkbyskolan. På 
väg till Nödinge fick rädd-
ningstjänsten i Nol också vet-

skap om en brand i ett vakt-
mästarkontor på Kyrkbysko-
lan.

– Gärningsmännen hade 
kastat in en sten genom rutan 
och sedan tänt på, berättar 
räddningsledare Nils An-
dersson.

Räddningstjänstens per-
sonal fick sedan fortsätta till 
Pigegårdens förskola där det 
brann i fastighetens fasad och 
trappa. På Vitklövergatans 
förskola upptäcktes brand på 
skolgården och på Mellangår-

dens förskola syntes lågor från 
ett sopkärl.

– Strax därefter fick vi också 
larm om en bilbrand på Patron 
Ahlmanns allé, som var den 
sista i denna serie av bränder. 
Det är inte första gången som 
detta händer i Nödinge och 
det är en väldigt oroväckan-
de utveckling, säger Nils An-
dersson.

Polisen skickade flera pa-
truller till Nödinge och ser 
ytterst allvarligt på det inträf-
fade.     JONAS ANDERSSON

Sex bränder på en timme i Nödinge

En serie av bränder inträffade i Nödinge på fredagsnatten. 
Bland annat upptäcktes en brand i trappan och fasaden till 
Pigegårdens förskola.           Foto: Christer Grändevik
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