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POLIS
RONDENRONDEN

Tisdag 12 januari

Personrån
En man blir nedslagen och 
rånad på Ale Torg. Händelsen 
inträffar vid sju-tiden på kväl-
len. Målsägande får åka ambu-
lans till Kungälvs sjukhus.

Bilbrand utan misstanke om 
brott sker i Älvängen.

Torsdag 14 januari

Skadegörelse
Skadegörelse på Mc Donalds, 
Ale Torg. Någon använder ett 
vasst föremål och skär sönder 
restaurangens soffor.

Tjuvtankning på Statoil i 
Älvängen. Ett registrerings-
nummer antecknas.

Inbrott i en container 
på Vimmervi idrottsplats i 
Nödinge. Ett terrängfordon till-
grips liksom ett antal däck.

Fredag 15 januari

Krogbråk
Krogbråk i Nödinge. En man 
misshandlas av en känd gär-
ningsman, som bland annat 
viftar med ett baseballträ. Den 
skyldige grips, men släpps 
efter förhör.

Tre anmälningar om skade-
görelse rapporteras från Arose-
niusskolan. Någon roar sig med 
att kasta smällare i skolans 
korridorer.

En ruta krossas på Nöding-
eskolan.

Inbrott i en verkstadslokal 
i Älvängen. Diverse byggnads-
verktyg tillgrips.

Lördag 16 januari

Brand i Surte
Räddningstjänsten rycker ut till 
en villa i Surte där det brinner i 
en tvättstuga. Inga personska-
dor rapporteras.

Söndag 17 januari

Mattjuv
En person fyller en varukorg på 
Netto och försvinner sedan ut 
ur butiken utan att betala. Spa-
ningstips finns i ärendet.

En person gör sig skyldig till 
brott mot alkohollagstiftningen 
då mannen säljer alkohol till 
ungdomar.

Antalet anmälda brott under 
perioden 11/1 – 18/1: 31. Av dessa 
är tre bilinbrott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

NÖDINGE. Det begicks 
färre brott i Ale 
kommun under 2009 
jämfört med året innan.

Det visar färsk sta-
tistik som kommunled-
ningen fått fram.

– Framförallt är det 
tillgreppsbrotten som 
har minskat i antal, 
konstaterar polisman 
Tom Henricson.

År 2009 anmäldes 2 235 
brott i Ale kommun, vilket är 
en minskning med 76 brott 
jämfört med motsvarande 
period året innan.

– Brottskurvan som tidi-
gare har pekat uppåt har nu 
brutits. Förhoppningsvis är 
det ett trendbrott som vi ser, 
men om det kan vi bara sia, 
säger Lotti Klug, brotts- 
och säkerhetshandläggare i 
Ale kommun.

Tar ansvar
– Det är väldigt glädjande att 
tillgreppsbrotten har mins-
kat. Tillsammans kan vi göra 
mycket och då är det oerhört 
viktigt att allmänheten är 
med och tar sitt ansvar i det 
förebyggande arbetet. Fler 
och fler inser vikten av att 

låsa förråd, bilar, mopeder 
och cyklar, att parkera vid 
upplysta parkeringar med 
låga buskage och att aldrig 
lämna värdesaker i bilen. Sex 
nya grannsamverkansfören-
ingar bildades i fjol och nu 
har vi totalt ett 70-tal i kom-
munen, säger Lotti.

Fortfarande är det skade-
görelse som utmärker sig i 
negativ mening. 196 anmäl-
ningar kom till polisens 
kännedom 2009 och då rör 
det sig om skadegörelse av 
hållplatser, skolor och andra 
kommunala inrättningar.

– Det kostar samhället 
stora belopp, pengar som 
skulle kunna användas till 
mycket annat, suckar Lotti 

Klug.
– Under våren och som-

maren var det stökigt, men 
sedan har det lugnat ned sig. 
Skadegörelse av den här typen 
är typiska ungdomsbrott. Vi 
har emellertid kunnat se en 
hög uppklarningsprocent. 
Angeredspolisens ungdoms-
grupp har arbetat mycket 
effektivt och varit väldigt 
lyckosamma med gripan-

den som följd. Satsningen 
som gjorts på SSPF (skola, 
sociala, polis och fritid) ska 
inte underskattas, säger Tom 
Henricson.

Så mycket som 15 mord-
bränder noterades under året 
och även här ser polisen en 
koppling till ungdomar.

– Det är allvarliga brott 
och därför är det bra att poli-
sen lyckats gripa misstänkta 
ynglingar som erkänt brott i 
flera fall, understryker Tom 
Henricson.

Insatser
Insatser görs kontinuerligt, 
av många olika aktörer, i syfte 
att minska brottsligheten och 
öka tryggheten.

– Vakna gör enastående 
insatser och våra nattvand-
rare kan inte nog framhävas. 
Kommunens trygghets-
vandringar har också varit 
ett uppskattat inslag, som vi 
tänker fortsätta med, säger 
Lotti Klug.

Slutligen kan noteras 
att polisstyrelsen kommer 
att fatta beslut om den nya 
områdesfördelningen för 
Storgöteborg i samband med 
ett möte den 26 januari.

Färre anmälda brott i Ale kommun
– Men skadegörelsen ett växande problem
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Brotts- och säkerhetshandläggare Lotti Klug och polisman Tom Henricson konstaterar att 
antalet anmälda brott i Ale var färre 2009 jämfört med året innan.

Vinterkvällar i Missionskyrkan 
Så var det dags igen. För 
sextonde året i rad bjuder 
Missionsförsamlingen i 
Älvängen till Vinterkvällar. 
Kopplingen till Sommarkväl-
lar i Skepplanda och Höst-
kvällar i Guntorp är andra 
delar i samma gemenskap.

Vinterkvällarna känns 
med rätta mycket aktuella. 
Talarna garanterar god 
kvalitet i intressanta ämnen 
som ingen i dagsläget står 
likgiltig inför. Men också en 
enkel inramning i kyrkan 
som följs av gemenskap kring 
kaffeborden gör kvällarna 
meningsfulla.

Vinterkvällarna ligger 
som vanligt under vecka åtta, 
tisdag, onsdag, torsdag. En av 
talarna har glatt oss tidigare. 
De två övriga gästar oss för 
första gången. 

I år skulle ett övergripande 
tema kunna vara: Glädjen 
och sorgen vandrar tillsam-
mans. Talarna kommer näm-
ligen att röra sig mellan trons 
prövning och undrets makt. 

När denna broschyr skrivs 
har vi haft kallt och vintrigt i 
drygt två veckor. Och äntli-
gen verkar vädret ha kommit 
i takt med almanackan. 
Utöver andra aspekter på 
vinter och köld känns det 
lugnande när årstiderna 
uppför sig normalt. 

Vår tids klimatföränd-
ringar oroar oss. När det 
gäller det andliga klimatet 
är förändringarna minst lika 
oroande. Gängse värderingar 
kan med klubbslag i regering 
och riksdag förändras från 
dag till en annan. Det som på 
senare hänt med äktenskaps-
lagstiftningen har öppnat 
dörren för en äventyrlig 
utveckling.

Hur påverkas vi av mora-
liska förändringar? Är san-
ningen en kameleont som 
förändras beroende på skift-
ningar i omgivningen? Och 
vad händer med vår relation 
till Gud i osäkra tider? 

Under tre dagar i februari 
aktualiseras den kristna tron 
utifrån olika aspekter. Tomas 
Sjödin, känd pastor och 
författare, väljer att tala över 
ämnet Ett brustet halleluja, 
utifrån sin senaste bok. Med 
skärpt iakttagelseförmåga, 
djupt allvar och ett gott stänk 
av humor rör sig författaren 
kring det kristna livets para-
doxer.

Livets berättelser är temat 
för Björn Nilsson. Om att 
hitta sitt eget liv i Bibelns 
stora berättelse – en resa 
med många fönster – på den 
resan tar prästen oss med. 
I sällskap har kyrkoherden 
fru Sabina, en musikalisk 
begåvning av klass. Vi kan 
räkna med åtminstone ett par 
solosånger. 

Från Ekerö med rötter 
i Järnbo, Kilanda, kommer 
Nils Eje Stävare. Som 
doktor i teologi har han 
fokuserat på en övernaturlig 
kristendom. Med trosstär-
kande – smått fantastiska 
– nedslag i en pingstpredi-
kants liv får vi en skildring 
av under i modern tid. Tors-
dagens ämne blir: Attraktiv 
kristendom enligt Georg 
Gustafsson.

Förutom nämnda talare 
medverkar missionsförsam-
lingens pastor AnnMarie 
Svenninghed. Jan Erixon 
ställer några personliga 
frågor till kvällens talare.

Hjärtligt välkommen!
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