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POLIS
RONDENRONDEN

Fredag 31 juli

Mobilstöld
I samband med en fest i en villa 
i Nol blir en av gästerna bestu-
len på sin mobil.

Måndag 3 augusti

Inbrott i klubbhus
Inbrott i Skepplanda BTK:s 
klubbhus på Forsvallen. Glass 
och godis tillgrips.
Inbrott i en sommarstuga med 
tillhörande förråd i Nol. Tju-
varna kommer över bensin.
En mängd olika verktyg stjäls 
ur en låst container på Båt-
mansvägen i Älvängen.

Onsdag 5 augusti

Datorer tillgripna
Gokartbanan på Ale Ring drab-
bas av sitt tredje inbrott på 
kort tid. Den här gången stjäls 
datorer.
Inbrott i en kraftverksbyggnad 
i Kilanda. Maskiner och verktyg 
tillgrips.
 
Torsdag 6 augusti

Bensintjuvar
Bensinstöld rapporteras från 
Statoil i Älvängen.
Inbrott i en verkstad i Nol. Små-
mynt tillgrips.

Lördag 8 augusti

Narkotikabrott
Tre fall av narkotikabrott, eget 
bruk, sker på en adress i Nol.
Relationsbetingad misshandel 
anmäls i Surte. En kvinna blir 
misshandlad av sin man.
En man i Surte blir knivskuren 
i magen.

Antalet anmälda brott under 
perioden 31/7 – 10/8: 57. Av 
dessa är två biltillgrepp och ett 
bilinbrott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Bilisterna i Ale körde under 
2008 i genomsnitt 1 562 mil, 
en ökning med 2,3 procent 
jämfört med föregående år. 
Det framgår av ny statistik 
från Statistiska Centralby-
rån som nu presenteras av 
Statoil. Den genomsnittliga 
körsträckan för alla bilar i 
Sverige år 2008 var 1518 
mil, en ökning med 3,1 pro-
cent.

Genom att köra på ett 
sparsamt sätt kan bilisterna 
i Ale minska sin bränsleför-
brukning och klimatpåver-
kan med cirka tio procent, 
enligt Vägverket. Det mot-
svarar årligen cirka 1 621 
kronor och 297 kilo koldi-
oxid per kommuninvånare, 
enligt Statoils beräkningar. 

– Sammantaget kan 
bilisterna i Ale spara cirka 
18 miljoner kronor om året 
genom att ändra körstil, 
säger Helena Fornstedt, 
informationsdirektör på 
Statoil.

Statoil medverkar och 
informerar i olika kampan-
jer till bilister om hur de kan 
köra på ett sparsamt sätt.

– Vi vill hjälpa bilisten att 
minska sin klimatpåverkan 
på flera sätt. Ett sätt är att 
lära sig köra sparsamt, det 
är bra både för plånbok och 
miljö, säger Helena Forn-
stedt.

I riksdagens nya klimat-
strategi betonas vikten av 
information om sparsam 
körning. Vägverket kommer 

därför att få i uppdrag av 
regeringen att utreda hur ett 
system för att stödja privat-
personers utbildning i spar-
sam körning kan utformas.

Med hjälp av sparsam 
körning kan man minska 
bränsleförbrukningen med 
cirka 10 procent utan att 
restiden ökar. Med rätt 
lufttryck i däcken kan man 
spara ytterligare cirka 3 
procent. Den som dessutom 
sänker farten till 90 kilome-
ter i timmen i stället för 110, 
kan minska bränsleförbruk-
ningen med 20 procent. 

FOTNOT. Så här har man 
räknat: Man har utgått från 
genomsnittlig körsträcka per 
bil i kommunen, genomsnittlig 

bränsleförbrukning för bilar i den 
svenska bilparken och bränslepri-
ser i juni. Den redovisade bespa-
ringen utgör tio procent av den 

beräknade årskostnaden och de 
beräknade koldioxidutsläppen.
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Ales bilister körde mer bil under 2008

Öppet Måndag-fredag 9-17 • 0303-33 60 87

Nu är det full fart igen 
efter semestern!

Du vet väl att vi släcker
dina 2:or från besiktningen!Pssst!

Sommarens bränder har 
skakat om en hel kommun. 
Det mesta tyder dock på att 
brotten kommer att klaras 
upp då polisen gripit tre per-

soner.
– Det är mycket allvarligt 

det som har skett. Lyckligtvis 
kom ingen person till skada 
vid någon av bränderna, 

säger Björn Ekman.
Den 6 juli noterade en 

man, som var ute och pro-
menerade med sin hund, att 
någon hade tänt eld på Him-
laskolans husvägg. Vittnet 
försökte själv släcka elden 
innan han kontaktade rädd-
ningstjänsten. Händelsen 
utspelade sig vid halv tio-
tiden på kvällen.

– Det brann i fasaden och 
innanför fanns ett ventila-
tionsrum som ökade sprid-

ningsrisken, säger Björn 
Ekman.

Den 12 juli, strax efter 
midnatt, fick räddningstjäns-
ten rycka ut till centralköket 
i Nödinge. Branden hade 
startat vid en container på 
lastkajen och tog sig i taket 
på fastigheten. Lokalerna 
rökfylldes.

Fredagen den 24 juli, 
klockan halv två på morgo-
nen, sker en anlagd villa-
brand i Nol. Delar av garaget 
blir helt utbränt. Det rappor-
teras också om en bilbrand 
inte långt därifrån.

Natten därpå brinner det 
på två adresser i Nödinge. 
Klockan är 02.50 när larmet 
går från en fastighet på 

Börsagårdsvägen. Branden 
startar i ett vedförråd som 
ligger alldeles intill bosta-
den. Målsäganden lyckas 
själv släcka elden.

På Daggkåpevägen är till-
vägagångssättet detsamma. 
Här har gärningsmännen 
anlagt en brand i en vedhög, 
som stod placerad nära huset. 
Brandskadorna begränsas till 
garaget.

Slutligen kan rapporte-
ras om en anlagd brand i ett 
garage på Nytorpsvägen i 
Älvängen samma dag.

– Det känns mycket bra att 
vi har kunnat gripa tre miss-
tänkta gärningsmän, säger 
Björn Ekman.

JONAS ANDERSSON

Tre gripna för sommarens bränder i Ale

En av sommarens många bränder inträffade på centralköket i Nödinge den 12 juli.

Foto: Christer Grändevik

På måndagskvällen den 6 juli upptäckte en person att någon 
tänt eld på en av Himlaskolans husväggar.

ALE. Ett flertal anlagda bränder inträffade i Ale 
under juli månad.

Polisen har nu gripit tre unga män som tros 
ligga bakom dåden.

– Det är två 19-åringar som sitter häktade och 
en 14-åring som blivit placerad, säger polisman 
Björn Ekman.
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TIO TIPS

Tio tips för att minska sin 
bränsleförbrukning och klimat-
påverkan:
1. Utför service på din bil och kon-
trollera oljenivån regelbundet 
2. Kontrollera lufttrycket i däcken 
varje månad
3. Avlägsna onödig vikt från bagage-
utrymmet eller baksätena
4. Stäng dina fönster, speciellt 
vid högre hastigheter, och ta bort 
tomma takräcken
5. Använd bara luftkonditioneringen 

när den verkligen behövs
6. Börja köra snarast efter att 
motorn startats och stäng av 
motorn när du står still i mer än 
en minut
7. Kör med rimlig hastighet och kör 
framför allt jämnt 
8. Växla så tidigt som möjligt när du 
accelererar
9. Försök förutsäga trafikflödet
10. Fundera på om du kan samåka till 
arbetet eller på fritiden


