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ANGERED. Ungdoms-
brottsligheten är priori-
terad inom polisområde 
Angered/Ale.

Förutom polisens sär-
skilda ungdomsgrupp 
pågår ett förebyggande 
arbete i SSPF (skola, 
socialtjänst, polis och 
fritid).

– Det är relativt få 
ungdomar som ställer 
till problem i samhället. 
Det jobbet som görs 
i SSPF är jätteviktigt 
och jag hyllar verkligen 
det samarbete som 
vi har med kommu-
nen, säger Ing-Marie 
Olsson utrednings- och 
spaningsbefäl vid ung-
domsgruppen Angered/
Ale.

Den senaste tidens skadegö-
relse i Skepplanda och vårens 
många bränder i Nödinge 
har rört upp känslorna bland 
kommuninvånarna. Många 
efterlyser fler poliser i Ale 
och kännbara straff för de 
som begår brott.

– En hel del spaningsar-
bete sker civilt varför all-
mänheten inte alltid lägger 
märke till oss när vi befinner 
oss i Ale. Totalt förfogar ung-
domsgruppen över 16 poliser, 
inklusive två spaningsbefäl. 

Vi är ofta i Ale och arbetar. 
Genom det samarbete som 
finns med kommunen via 
SSPF får vi berättat för oss de 
olika typer av problem som 
finns i samhällena. På så sätt 
kan vi göra riktade insatser 
när vi bedömer det vara möj-
ligt, säger Ing-Marie Olsson.

Utredningar
På Ing-Marie Olssons bord 
hamnar alla spaningsanmäl-
ningar och utredningar som 
rör ungdomar under 18 år. 

– När det gäller en utred-
ning med en skäligen miss-
tänkt som är under 18 år, 
så ska ärendet utredas inom 
sex veckor. Det kan finnas 
omständigheter i större 
härvor, som gör att denna 
tidsperiod får överskridas. 
I annat fall är det en och en 
halv månad som gäller, säger 
Ing-Marie Olsson.

– Beträffande de serier av 
bränder som inträffade i Ale 
i våras, så är de uppklarade. 
Två ungdomar har erkänt 
brott, varav en gärningsman 
var under 14 år.  Samtliga 
är hemmahörande i kom-
munen. De har erkänt sina 
gärningar och har påföljd att 
vänta.

Vidare kan rapporteras att 
några ynglingar från Skepp-
landa står åtalade för vårens 
skadegörelse på Bärs Lid, 
med bland annat sönders-
lagna brevlådor, äggkastning 
med mera.

– De har erkänt fem, sex 
olika gärningar.

Minskar totalt sett
Totalt sett minskar ung-
domsbrottsligheten i regio-
nen, men anmärkningsvärt 
är den grova brottslighet som 
polisen rapporterar om. Det 
är således inte bara snatteri 
och skadegörelse som före-
kommer utan även rån och 
våldtäkter.

– Tyvärr är verkligheten 
sådan och Ale utgör inget 
undantag i statistiken, under-
stryker Ing-Marie.

Hur är det med tillgäng-
ligheten av alkohol och 
narkotika?

– Det som är oroande i 
Ales fall är utbredningen av 
GHB. Den typen av drog 
märker vi inte av på samma 

sätt inne i Angered.
– När det gäller narkotika 

och alkohol generellt, så är 
det relativt lätt för ungdo-
marna att få tag i det. För ett 
par helger sedan gjorde vi ett 
tillslag mot en ungdomsfest i 
Nol där personer togs med in 
för provtagning, misstänkta 
för narkotikabrott. De yngsta 
på festen var födda 1993 och 
94. Då undrar man var för-
äldrarna är?

Efterlyser fler vuxna
Just föräldraansvaret är något 
som Ing-Marie Olsson åter-
kommer till gång på gång. 
Hon efterlyser fler vuxna ute 
i samhällena på fredags- och 
lördagskvällar.

– De som roar sig med 
att slå sönder en busskur är 
oftast lokala ungdomar, som 
har berusat sig. Vi kan inte ha 
en polisbil som bevakar buss-
hållplatser när det händer 
annan grövre brottslighet i 
vårt område.

– Jag blir också väldigt 
bekymrad när man på skol-
avslutningen får köra hem 
berusade ungdomar till deras 
föräldrar. När en 14-åring 
säger att hennes mamma 
beviljade fem öl, men inte 
mer. När jag hör sådant blir 
jag tveksam, säger Olsson.

Oroligheter
Den senaste tidens orolig-
heter i Skepplanda har fått 
SSPF:s koordinator Birgitta 
Augustsson att träffa ungdo-
mar i Skepplanda och i förra 
veckan befann sig polisens 
ungdomsgrupp på orten för 
att möta boende i området.

– Vi får se vad dessa initia-
tiv kan ge, säger Olsson.

Samverkan i SSPF har 
pågått under tre års tid och 
utvecklas hela tiden. Ing-
Marie Olsson anser att 
arbetsmetoden är helt rätt.

– Det handlar om att se 
ungdomen i sin helhet, på 
skolan och på fritiden. Sam-
arbetet har medfört att vi 
kunnat lösa många brott, 
men framförallt handlar det 
om att jobba förebyggande, 
avslutar Ing-Marie Olsson.

Polisens ungdomsgrupp verkar flitigt i Ale
– Samarbetet i SSPF är en mycket lyckad arbetsmetod

Ing-Marie Olsson, utrednings- och spaningsbefäl vid polisens 
ungdomsgrupp Angered/Ale.

POLIS
RONDENRONDEN

Måndag 28 september

Skadegörelse
Sju rutor krossas på Surte-
skolan.

Bensinstöld på Statoil i 
Älvängen. En  bilist försvinner 
från platsen utan att betala sin 
räkning på 552 kronor.

Skadegörelse rapporteras 
från Madenskolan i Älvängen.

En ruta krossas på Garnvin-
deskolan i Skepplanda.

Torsdag 1 oktober

Dieselstöld
Inbrott i en container på Sör-
mossens återvinningscentral 
i Bohus. Två 25-litersdunkar 
innehållande dieselolja till-
grips. En personbil iakttas på 
platsen.

Fredag 2 oktober

Narkotikabrott
Fem personer grips i Surte, 
misstänkta för narkotikabrott.

En varuleverans till Bergen-
dahls Blommor i Älvängen till-
grips. Det handlar om material 
till blomuppsättningar samt 
gravdekorationer.

Lördag 3 oktober

Hotellinbrott
Inbrott i ett hotellrum på Hotel 
Surte. Elektroniska prylar, kon-
tanter och kläder blir tjuvarnas 
byte.

Söndag 4 oktober

Brand i soprum
Brand i ett soprum tillhörande 
Vabacka Gästgiveri i Skepp-
landa. Räddningstjänsten 
rycker ut och släcker elden.

Inbrott i ett nybyggt hus i 
Nödinge. Diverse gods tillgrips.

Antalet anmälda brott under 
perioden 28/9 – 5/10: 66. Av 
dessa är sju bilinbrott och fyra 
biltillgrepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

I ANGERED

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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1290 :-
per däck

   Prisexempel med check

1060 :-
per däck

   Prisexempel med check

850 :-
per fälg

   Prisexempel 15” 

Goodyear 
Ultragrip Extreme 

195/65 R15 91T

Goodyear 
Ultragrip 7+
175/65 R14 82Q

Enzo YLA
Från 13” ti ll 17”

Vi bryr oss 
bara om däck

DÄCKIA GÖTEBORG • Exportgatan 22 • 031-742 32 30 • www.dackia.se

 V Ä R D E C H E C K  G O O D Y E A R *
*Rabatten gäller Goodyear UltraGrip Extreme, 
Goodyear UltraGrip 7+, Goodyear Ice Navi Zea

NAMN      TEL

Erbjudandet gäller privatpersoner t o m 28/11 
2009, så långt lagret räcker. Kan ej kombineras 
med andra erbjudanden eller avtal.

 /däck 
Gäller upp
till 15”

 /däck 
Gäller 16”
eller större

�

 Kvällsöppet 13/10, 20/10 till kl 20

Ale Torg 971 10

Handledar
utbildning
19/10  och  29/10

Intensivkurs
18 lektioner 6.800:-


