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HÅLSTENSVÄGEN, ÄLVÄNGEN
0303-74 99 55

POLIS
RONDENRONDEN

Måndag 3 maj

Rånförsök
Ett rånförsök sker mot en 
blomsterbutik i Surte. Två gär-
ningsmän försöker tilltvinga 
sig kassan, men misslyckas. 
Gärningsmännen flyr från plat-
sen varpå polisen lyckas gripa 
en av dem.

Två rutor krossas på Albo-
skolan i Skepplanda.

En bil följer efter en buss 
som kör ut från Bohus centrum 
i riktning söderut. Plötsligt 
kastar en av ynglingarna som 
befinner sig i bilen en sten 
som krossar en av bussens 
sidorutor.

Tisdag 4 maj

Ruta krossad
En fastighetsägare i Nödinge 
får en sten inkastad genom 
rutan. Förutom att rutan kros-
sas blir det också skador i 
parkettgolvet.

Onsdag 5 maj

Misshandel
Relationsbetingad misshandel 
i Nödinge. Målsägande får en 
skada i ansiktet.

Lördag 8 maj

Villainbrott
Villainbrott i Älvängen. En jacka 
tillgrips. 

En misshandel inträffar i 
Nödinge. En kvinna blir slagen 
av en kille. Målsägande blir 
dessutom hotad till livet.

Klockan 02.00 får polisen 
larm om en misshandel i 
Skepplanda. En 17-årig kille får 
ta emot slag av okända gär-
ningsmän. 

Söndag 9 maj

Inbrott
Inbrott i Ale-Surte BK:s kiosk 
på Ale Arena. Diverse varor 
tillgrips.

Antalet anmälda brott under 
perioden 2/5 – 10/5: 36. Av 
dessa är fyra biltillgrepp och 
ett bilinbrott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

KUNGÄLV. Ett år efter 
den omfattande skogs-
branden i Vättlefjäll är 
räddningstjänsten klar 
med sin slutrapport.

I dokumentationen 
beskrivs förloppet, 
insatserna som kräv-
des och de kostnader 
som händelsen förde 
med sig.

– Låt det inte hända 
igen var det första 
jag tänkte när jag fick 
larmet om gräsbrand 
i Ale kommun förra 
helgen, säger Anders 
Finn på räddningstjäns-
ten Ale/Kungälv.

Vättlefjällsbranden som star-
tade den 25 april förra året 
utvecklade sig på mindre än 
ett dygn till Sveriges största 
skogsbrand 2009 och en av de 
20 större bränderna i Sverige 
de senaste 20-30 åren. Ett 
område på 550 hektar berör-
des och ett omfattande släck-

ningsarbete krävdes för att 
lyckas säkerställa fastigheter 
i brandens väg. Klockan tio 
över elva den 4 maj avsluta-
des räddningstjänstinsatsen 
och bevakningsansvaret hade 
då överlämnats till samtliga 
markägare.

Många påverkades
I slutrapporten, som nyligen 
offentliggjordes, finns alla 
detaljer kring branden. Det 
är en skyldighet som kom-
munerna har enligt Lag om 
skydd mot olyckor (LSO).

– Ale kommuns självrisk 
mot staten spräcktes och vi 
beskriver därför samtliga 
kostnader för Vättlefjälls-
branden, säger Anders Finn, 
samordnare för dokumenta-
tionen.

Många påverkades av 
fjolårets extrema händelse. 
Samarbete, engagemang och 
hjälpsamhet beskrivs som 
nyckelfaktorer i räddnings-
insatsen.

– Vi vill verkligen tacka 
alla organisationer som stöt-
tade oss på olika sätt. Samar-
betet med polisen och hem-
värnet var fantastiskt. Sedan 
vill jag också framhålla för-
eningslivet, Nödinge SK 
som upplät sitt klubbhus som 
stabsplats och Alehof som 
var behjälpliga med kartor 
över terrängen, säger Anders 
och fortsätter:

– Från räddningstjäns-
tens sida vill vi också fram-
föra vårt medlidande till 
alla drabbade, för deras för-
ståelse, hjälpsamhet och för 
dess uppoffringar i samband 
med våra insatser i området. 
En del ifrågasatte vårt beslut 
om evakuering för ett antal 
människor, men vi kände 
det nödvändigt att fokusera 
på rätt sak. Vi byggde upp 
en begränsningslinje som 
vi ville hålla. Hellre evaku-
era och lägga resurser på 
att släcka än att göra båda 
sakerna samtidigt.

Vad drog ni inom rädd-
ningstjänsten för lärdom 
av Vättlefjällsbranden?

– Vi har lärt oss jätte-
mycket. På brandmannanivå 
kunde vi bland annat konsta-
tera nyttan av vissa fordon. 
Fyrhjuling som transport-
medel var oumbärlig. Resurs 
i form av helikopter är också 
något vi måste jobba för i 
framtiden. Förmågan att leda 
en insats under en längre tid 
är en nyttig erfarenhet som vi 
tar med oss i organisationen, 
säger Anders Finn.

De gräsbränder som 
inträffade i Björbäck respek-
tive Rösbacka förra söndagen 
väckte definitivt minnesbil-
derna om Vättlefjällsbranden 
till liv hos Anders Finn. Det 
fanns likheter i såväl tidpunkt 
som händelseförlopp.

Väldiga konsekvenser
– Tack och lov var det inte 
lika torrt i backen den här 
gången. Vad vi kan konsta-
tera är dock att mänsklig 
försummelse kan få väldiga 
konsekvenser. Nu driver 
polisen en rättsprocess om 
allmänfarlig vårdslöshet i 
båda de här fallen, berättar 
Anders Finn.

– Folk tar för stora risker 
när de eldar. Traditionen 
att lunta förs vidare, men 
kunskapen är det tyvärr lite 
si och så med. Vättlefjälls-
branden var onödig och 
enormt resurskrävande sam-
tidigt som den satte folk i 
stor fara. Vi vill inte uppleva 
ett liknande scenario igen.

Har du något budskap 
att förmedla till allmän-
heten inför sommarperio-
den?

– Iaktta försiktighet och 
elda inte i onödan. Om ni 

ändå ska elda så säkerställ 
att ni verkligen kan släcka. 
Lyssna också på brandrisk-
prognosen (0303-23 96 19) 
där vi informerar om det 
råder eldningsförbud. 

FOTNOT. Slutrapporten går att 
finna på Ale kommuns hemsida, 
via Tekniska förvaltningen och 
därifrån Räddningstjänsten.

”Låt inte detta hända igen””Låt inte detta hända igen”
– Ett år efter Vättlefjällsbranden är rapporten klar

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Det har gått ett år sedan Vättlefjällsbranden drog fram över 
ett område på cirka 550 hektar. I förra veckan presenterade 
räddningstjänsten sin slutrapport av händelsen.

Anders Finn, räddnings-
tjänstens samordnare för 
dokumentationen.

VÄTTLEFJÄLLSBRANDEN I SIFFROR
Brandens omfattning: Berört 
område ca 550 hektar.
Evakuering av boende: 35 per-
soner.
Räddningskårer: 20 räddnings-
kårer, 300 brandmän/befäl, 4360 
timmar.
Personal Ale/Kungälv: Ale: 44 
brandmän. Kungälv: 54 brandmän 
och 10 personal i stab.
Material (slang): Tvättad slang: 
23,3 km. Ersatt slang: 1,2 km.

Drivmedel: 4 316 liter.
Hemvärnet: 432 militärer, 5184 
timmar.
Polis: 18 poliser, 252 timmar.
Polishelikopter: 14 flygtimmar.
Ambulans/ambulanschef: 42 
timmar.
Svenska Kraftnät: 32 timmar.
Vattenfall: 30 timmar.
Helikopter: Osterman ”vatten-
bombning” 17 flygtimmar.
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ANGERED. Ett nygam-
malt ansikte som chef.

Bertil Claesson får 
åter Ale under sina 
vingar.

– Polisområdets skif-
tande karaktär attrahe-
rar mig, säger Claesson 
till Alekuriren.

Polisens omorganisation i 
regionen har väl knappast 
undgått någon. Nu är che-
ferna för de olika polisom-
rådena tillsatta. Angered/Ale 
har utökats för att numera 
även omfatta Kortedala/
Bergsjön.

– Det är ett geografiskt 
väldigt stort område, från 
Örgryte och Kallebäck och 
hela vägen upp till norra 
delarna av Ale. Totalt bor det 
någonstans mellan 200-250 
000 invånare och tillsam-
mans är vi 170-180 poliser 

som ska arbeta i området, 
säger Bertil Claesson.

Bertil Claesson är ett res-
pekterat namn inom ord-
ningsmakten och att just 
han skulle få chefsuppdraget 
för det nya polisområdet var 
ingen överraskning. Den 
senaste tiden har Bertil ansva-
rat för kommenderingen av 
Bryggan, som kom till efter 
fjolårets uppmärksammade 
problem i förorterna.

Inledningsvis kommer 
Bertil Claesson att ha både 
polisstationen i Kortedala 
och Angered som bas.

– Det är inte optimalt, men 
så får det bli till en början. Vi 
ser emellertid över möjlig-
heterna att hitta en lämplig 
plats för en ny polisstation, 
säger Claesson.

Ale är ingalunda någon ny 
bekantskap för Bertil Claes-
son. Han har tidigare verkat 
som chef i området.

– Senast jag ansvarade för 

Alepolisen var 2003, så kom-
munens karaktär känner jag 
till. En hel del har dock hänt 
de senaste åren, stationen 
i Alafors har lagts ned och 
istället har det skapats ett 
poliskontor på Medborgar-
kontoret i Nödinge.

Hur ser du på den nya 
trenden med poliskontor?

– Att ha en polisstation 
som håller öppet för allmän-
heten tarvar mycket folk. 
Poliskontor tror jag är en bra 
lösning för Ale. Tanken är 
att ha mer synlig polis som 
rör sig ute i kommunen. Ett 
poliskontor är inte bemannat 
dygnet runt, men det är ändå 
en plats där allmänheten kan 
komma i kontakt med polisen 
under vissa tider. Exakt hur 
det är i Ales fall har jag inte 
hunnit sätta mig in i ännu.

Vad fick dig att anta den 
här utmaningen?

– Områdets skiftande 
karaktär, från landsbygd 

till den starkt segregerande 
förortsproblematiken. Det 
innebär en spännvidd av 
arbetsuppgifter som ställer 
stora krav på flexibilitet hos 
oss poliser.

Vad kommer att prägla 
ditt arbete?

– Till en början ska jag 
försöka träffa så mycket per-
sonal som möjligt. Tillsam-
mans med mina biträdande 
chefer och övriga medarbe-
tare gäller det att få ihop mål-
sättningen för området, hur 
vi ska verka här och tillvarata 
våra resurser på bästa sätt. 

Vad är fördelarna med 
den nya organisationen?

– Närpolischefsreformen 
infördes 1995 och då hade vi 
omkring 20 närpolisområden 
i Storgöteborg. De enheterna 
var små och ganska svaga. Nu 
har vi valt att göra på det här 
sättet. Vi får slagkraftigare 
enheter och är inte heller lika 
sårbara om personal är borta 

av en eller annan orsak. 
Finns det något i den 

nya organisationen som du 
vill förändra?

– Jag vill implementera 
tänket att personalen äger 
problemet. Poliserna har 
möjligheten att själva påverka 
hur de ska arbeta för att nå 
bästa resultat. Jag vill att alla 
medarbetare tar ansvar för 
sin situation. Det är en pro-
cess som kommer att ta sin 
tid, men jag tror stenhårt på 
det sättet att arbeta, avslutar 
Bertil Claesson.

JONAS ANDERSSON

Nygammal polischef tar befälet
– Bertil Claesson får åter ansvaret för Ale

Bertil Claesson är tillsatt 
som chef för det nya polis-
område där Ale ingår.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 0303-960 70

Med det breda 
sortimentet
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RÄNTA:

2,95%
FIAT BARCHETTA
1995

10 946 MIL 
PRIS: 49 900:-


