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Välkommen att kontakta oss!

Alebutiken, Ale To
rg , Nödinge. -

  .

PRIS 1 800 000 kr/bud. TOMT 221 kvm . VISAS On 7/4. Ring för tidsbokning. Gulklövergatan 90.
ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 00.

ALE NÖDINGE 5 rok, 125 kvm

• Populär gavel • Bekvämt boende • Trivsamma kvarter
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HÅLSTENSVÄGEN, ÄLVÄNGEN
0303-74 99 55

Polisman Tom Henricson.

POLIS
RONDEN

Måndag 29 mars

Lägenhetsinbrott
Lägenhetsinbrott rapporteras 
från Älvängen. Smycken till-
grips.

Brott mot utlänningslagen. 
Det är en 22-årig man som 
olovligt vistas i riket efter att 
ha blivit utvisad i samband med 
en fällande dom.

Tisdag 30 mars

Falskt alarm
En yngling i Skepplanda gör sig 
skyldig till missbruk av larman-
ordning då han ringer 112 och 
säger att det brinner. Det visar 
sig emellertid vara falskt alarm.

En kommunal tjänsteman 
hotas av en 26-årig man.

Onsdag 31 mars

Containerinbrott
Inbrott i en container i 
Älvängen. Elverktyg och elka-
blar tillgrips.

En 85-årig man som vistas 
på ett av kommunens boende 
anmäls försvunnen. Mannen 
hittas senare på Ale Torg i 
Nödinge. 

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

POLIS

Antalet anmälda brott i 
Ale kommun har minskat 
kraftig under årets första 
kvartal, jämfört med mot-
svarande period förra året. 
Hittills under 2010 har 450 
brott registrerats hos polis-
myndigheten, vilket är 250 
anmälningar färre än vad 
som noterades 2009.

– Det var längesedan 
jag upplevde en sådan lugn 
inledning på året. Ta bara 
Surte som ett exempel, där 
har brottsligheten halverats, 
säger polisman Tom Hen-
ricson.

– Mycket arbete har lagts 
ned, både från polisens sida 
och från kommunen, att få 

till stånd en minskning av 
antalet tillgreppsbrott och 
skadegörelser. Förhopp-
ningsvis upplever vi ett 
trendbrott, men det är för 
tidigt att säga. Vi kan inte 
blunda för den stränga vin-
tern och vad den kan ha haft 
för inverkan på statistiken, 
avslutar Tom Henricson.

JONAS ANDERSSON

NÖDINGE. Brottsligheten 
minskar i Ale – och det 
rejält!

Siffror från det första 
kvartalet talar sitt tyd-
liga språk.

– Oerhört glädjande, 
säger Lotti Klug, brotts- 
och säkerhetshandläg-
gare i Ale kommun.

BROTTSSTATISTIK
Antalet anmälda 
brott till polisen:         2010    2009
Misshandel   25        45
Ofredande/olaga hot 38         48
Narkotikabrott 29         29
Sexualbrott  10           3
Biltillgrepp  12           17
Bilinbrott  52         77
Villa- lägenhetsinbrott 10          19
Skadegörelse 37         119

Vid minnes-
gåvor ring 
08-612 42 42 
för ett 
personligt 
utformat 
minnesblad.

Hjälp för dem som har 
drabbats av cancer.

www.cancerhelp.se

Brottsligheten har sjunkit rejält


