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POLIS
RONDENRONDEN

Fredag 15 januari

Dieselstöld
En större mängd diesel tillgrips 
i Grönnäs. Enligt ägaren uppgår 
värdet till 176 000 kronor.

Tisdag 19 januari

Narkotikabrott
I samband med en husrann-
sakan i Nol anträffar polisen 
dopingpreparat.

Villainbrott i Nol. Tjuvarna 
tar sig in fönstervägen och 
tillgriper diverse gods.

Onsdag 20 januari

Snattare
En kvinnlig snattare ertappas 
när hon stjäl matvaror på 
Tempo i Skepplanda.

Torsdag 21 januari

Väsktjuv
En 75-årig kvinna i Surte blir 
bestulen på sin väska när hon 
går igenom trapphusets entré-
dörr. Gärningsmannen beskrivs 
vara i 25-30-årsåldern.

En 27-årig kvinna i Nol 
uppger för polisen att hon 
blivit våldtagen.

Fredag 22 januari

Olaga hot
Ägaren till Golden River i Surte 
blir hotad av två män, som 
dagen innan blivit omhänder-
tagna av polis.

Lördag 23 januari

Villainbrott
Villainbrott i Älvängen. Tju-
varna bryter upp altandörren 
och tillgriper diverse smycken.

Antalet anmälda brott under 
perioden 18/1 – 25/1: 26. Av 
dessa är sex bilinbrott och ett 
biltillgrepp. 

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Lilla Edet är enligt LR:s lista 
landets fjärde sämsta grund-
skolekommun och intar en 
föga smickrande 287:e plats. 

Slutsatsen av granskningen är 
att skollagens krav på likvär-
dighet inte följs. Som exem-
pel tas de ekonomiska resur-

serna, där Arjeplog (plats 7) 
lägger 66 500 kronor per elev 
och år medan Lessebo (plats 
285) lägger 32 300 kronor.

– Det är fullständigt orim-
ligt att skillnaden är så stor. 
Det innebär färre lärare, 
sämre lokaler, äldre lärome-
del, stora grupper för elev-
erna, säger LR:s ordförande 
Metta Fjelkner till tid-
ningen Skolvärlden.

De andra jämförda områ-
dena visar också på stora 
skillnader och för att minska 
på dessa vill Lärarnas Riks-
förbund att staten tar det 
ekonomiska ansvaret för 
undervisningen i grundsko-
lan.

Alla kommuner ska garan-
teras en viss minimisumma 
varje år och finansieringen 
kan ske via skatteväxling 
enligt LR.

Förutom hur mycket 
pengar som kommunerna 
satsar på skolan har Skolvärl-
den, som ges ut av LR, jäm-

fört fem andra områden med 
hjälp av statistik för 2008 

från Skolverket och Statis-
tiska Centralbyrån.
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Dåligt betyg för grundskolorna

RANKINGLISTAN
Tio i topp
1. Torsås, 2. Pajala, 3. Mörbylånga, 
4. Sorsele 5. Borgholm, 6. Åsele, 7. 
Arjeplog, 8. Lund, 9. Överkalix, 10. 
Vännäs.
Tio sämsta
290. Södertälje, 289. Vårgårda, 288. 
Norrtälje, 287. Lilla Edet, 286. Troll-
hättan, 285. Lessebo, 284. Töreboda, 

283. Flen, 282. Grums, 281. Perstorp.
Kriterier
Kostnad per elev/år, gymnasiebe-
hörighet, resultat nationella prov, 
lärartäthet, lärarbehörighet samt 
uppnådda mål (minst Godkänd i alla 
ämnen). Statistik för 2008 från Skol-
verket och SCB. 

Källa: Skolvärlden

LILLA EDET/ALE. Lilla Edet placerar sig bland lan-
dets sämsta grundskolekommuner (plats 287) 
och Ale är inte mycket bättre (280).

Det visar en undersökning som Lärarnas Riks-
förbund har gjort och som presenteras av Skol-
världen.

Lärarnas Riksförbund har bland annat jämfört 
landets 290 kommuner när det gäller lärartät-
het, andel behöriga till gymnasiet och hur mycket 
pengar som varje kommun lägger per elev.

Låt oss göra det 
lättare för dig!
Det är inte alltid enkelt att välja bank. Vi erbjuder allt från vardags-
ekonomi, boendefinansiering, placerings- och företagsrådgivning.
Välkommen in till vårt kontor i Älvängen så berättar vi mer.

Våra öppettider: måndag och torsdag 10.00 - 18.00, tisdag, onsdag och fredag 10.00 - 15.00

Lägenhetsbrand i Bohus

Två vuxna och ett barn fick rökskador i samband med den Två vuxna och ett barn fick rökskador i samband med den 
lägenhetsbrand som inträffade på Klorvägen i Bohus på lägenhetsbrand som inträffade på Klorvägen i Bohus på 
söndagskvällen. Räddningstjänsten från Surte var snabbt söndagskvällen. Räddningstjänsten från Surte var snabbt 
på plats och kunde släcka elden. Det brann mest i en på plats och kunde släcka elden. Det brann mest i en 
gardin. De skadade fördes till Kungälvs sjukhus.gardin. De skadade fördes till Kungälvs sjukhus.
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– Både Lilla Edet och Ale hamnar i bottenskiktet

Lärarnas Riksförbund har jämfört landets 290 grundskole-
kommuner. Ale hamnar på plats 280 och Lilla Edet på plats 
287.

Ditt stöd 
gör skillnad

i Afghanistan!

Sätt in din gåva på 
pg 90 07 80-8. Tack!

Läs mer på www.sak.se


