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POLIS
RONDENRONDEN

Måndag 17 maj

Brand på skola
Okända gärningsmän antänder 
platsmaterial som ligger under 
trappan till Bohusskolan. Lyck-
ligtvis får inte branden fäste 
utan självsläcks. Ärendet rubri-
ceras som mordbrand.
Bråk uppstår mellan 15-åringar 
i Nödinge. En anmälan om miss-
handel inkommer till polisen.
Inbrott sker på Repslagarmu-
seet i Älvängen. Sju brandsläck-
are tillgrips. Senare i veckan får 
museet ytterligare en påhäls-
ning och då sker skadegörelse i 
form av klotter.

Tisdag 18 maj

Klotter
Klotter på Alboskolan i Skepp-
landa.

Torsdag 20 maj

Narkotikabrott
I samband med ett lägenhets-
bråk i Nol griper polisen en 
person misstänkt för narkotika-
brott, eget bruk.

Fredag 21 maj

Sovande man
En sovandes man upptäcks i en 
avställd bil. Polisen åker till den 
angivna adressen i Kollanda. 
Mannen visar tydliga tecken på 
narkotikapåverkan.

Söndag 23 maj

Villainbrott
Villainbrott i Nol. Tjuvarna tar 
sig in fönstervägen och tillgri-
per diverse verktyg.

Antalet anmälda brott under 
perioden 17/5 – 24/5: 64. Av 
dessa är två biltillgrepp och ett 
bilinbrott. 

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:
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ALAFORS. I anslutning 
till torsdagskvällens 
åskväder över Väst-
sverige drabbades Ale 
av totalavbrott under 
drygt två timmar.

Drygt 12 000 kunder 
blev strömlösa.

Strömavbrottet orsa-
kades av att Vattenfall 
blev tvungna att koppla 
från sin 130kV-matning 
från Gråbo till Alafors.

 
I torsdags kväll, klockan 19, 
släckte Vattenfall sin 130 
kV-matning från Gråbo till 
Alafors.

– Samtliga våra kunder, 
drygt 12 000, blev strömlö-
sa, säger Lars Kjellberg, vd 

på Ale Elförening.
Urkopplingen skedde på 

order av räddningsledning-
en i Gråbo, som skulle be-
kämpa en skogsbrand i ome-
delbar närhet av ledningen. 
Efter avslutad eftersläckning 
och granskning av stolpar och 
ledningar kunde serviceper-
sonal ge klartecken till att åter 
ta ledningen i bruk. Strömav-
brottet varade fram till klock-
an 21.10 då stationerna i el-
föreningens område succes-
sivt kunde slås till igen.

Sveriges Radio fick genom 
elföreningen direkt informa-
tion om vad som hänt och 
gick snabbt ut med besked i 
P4 Göteborg samt på sin egen 
hemsida.

– Lokalradion är ovärder-

Brand i Gråbo släckte Ale 
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En bil körde in i betongfundamentet vid vägbygget 200 meter norr om Jordfallsbron i Bohus. 
Olyckan inträffade vid 12-tiden på onsdagen. Föraren, som var ensam i bilen, ådrog sig inga 
allvarliga skador.         Foto: Christer Grändevik

Bil körde in i betongfundamentBil körde in i betongfundament
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lig vid sådana här tillfällen där 
större kundgrupper direkt 
kan nås med aktuell infor-
mation, säger Lars Kjellberg 
och fortsätter:

Knackade på
– Telefonbelastningen på SOS 
Alarm var omfattande under 
avbrottstiden. Vår växel öpp-
nades och alla inkommande 
linjer lyste. Flera medarbeta-
re svarade så snabbt det gick. 
Med tanke på elföreningens 
närvaro i området och möj-
ligheten att direkt nå oss, när 
andra kommunikationsvägar 
är blockerade eller utslagna, 
valde kunder helt enkelt att 

besöka kontoret i Alafors.
Strömlösa alebor knack-

ade på hos Ale Elförening 
för att direkt få information 
om vad personalen visste och 
hur prognosen såg ut för en 
återgång till det normala, när 
alla åter skulle ha tillgång till 
ström.

– Den här gången drab-
bades inte elföreningens nät, 
eller anläggningar i övrigt, 
alls av åskan men då matning-
en till vårt område slås ut, ja 
då blir det mörkt, förklarar 
Lars Kjellberg. 

Varför blev strömavbrot-
tet så långvarigt?

– Skälet till att det inte just 

denna gång fanns tillgång till 
reservmatning beror på ett 
särskilt arbete med att bygga 
så kallade topplinor på befint-
liga stolpar i Alafors för att 
avhjälpa ett gammalt bekym-
mer för boende vid Mossen 
i Alafors. För att det skulle 
fungera måste ledningen 
vara tagen ur drift och då för-
svinner dessvärre reservmat-
ningsmöjligheten. Allt pekar 
på att skogsbranden orsaka-
des av ett blixtnedslag, avslu-
tar Lars Kjellberg.

Ale Elförenings vd, Lars Kjellberg.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se


