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Måndagen den 31 
maj påträffades 
ett gäng med tre 

kända tjuvar i färd med att 
slakta en röd Volvo 850 på 
parkeringen vid Skepplan-
da kyrka. Anmälan gjordes 
till polisen kl 14.15 av Läns-
bevakning med uppgiften att 
de tre personerna är kända 
för sin brottsliga verksam-
het och det var därför an-
geläget att polisen kom och 
tog hand om bovarna och 
stöldgodset, som lastades 
över till den SAAB som en 
av dem disponerar. Under 
tiden kom det en tredje bil 
och hämtade två av tjuvar-
na, kvar blev mannen med 
Saaben som lämnade platsen 
gående mot kyrkan . Gert 
Nilsson, Länsbevakning, 
hade kontakt med polisen 
som ca kl 15.30 sade att en 
bil var på väg. Vi var då tre 
personer som befann oss på 
plats för att invänta polisens 
ankomst. Ca kl 16.10 med-
delade polisen att man inte 
hade någon bil att tillgå för 
detta uppdrag. Vad blir kon-
tentan av detta med poli-
sens ovilja att hjälpa befolk-

ningen i Ale? Jo, Det blir att 
buset vet att i Ale finns eller 
kommer ingen polis inom 
överskådlig tid.  När man 
ringer Polisen, och efter att 
knappat sig fram, får man 
svaret att man har nummer 
fyrtioåtta i kön och beräk-
nad väntetid cirka trettio-
fem minuter. Klockan 22.00 
var jag och tittade om poli-
sen varit i Skepplanda men 
icke, dagen efter var även 
hjulen på bilen borta . Var 
det samma eller har det gått 
så långt att tjuvar stjäl från 
varandra? När vi hade egen 
polis och ett bra samarbe-
te med Trollhättan fick man 
dygnet runt kontakt utan 
väntetider vilket gjort att 
vi till sammans gripit cirka 
50 bovar under de år jag 
varit verksam som företa-
gare i Ale. Polisen idag har 
fullt upp med omorganisa-
tion så dom har ingen tid 
för polisiärt fältarbete. För 
att hålla buset borta blir det 
medborgargarde som gäller, 
med oanade konsekven-
ser.  Aledemokraterna har 
för 6 månader sedan motio-
nerat om fler- eller utöka-

de vaktbolagstjänster even-
tuellt kommunala vakter och 
denna motion är under be-
redning. Nu är tiden inne 
för den högsta polisledning-
en i Västra Götaland att 
ta klivet ner till verklighe-
ten och se bovarna i vitögat 
med hårdare tag. Ale borna-
kan inte acceptera att sam-
hället styrs av de kriminella. 
Ale skall vara ett tryggt och 
fredlig kommun att bo och 
verka i.
PS.  Nyss dömdes två yng-
lingar från Skepplanda för 
att ha eldat upp två husvag-
nar och en båt samt försök-
te att få eld på Skepplanda 
BTK:s  klubbhus. Tack vare 
en äldre herres uppmärk-
samhet upptäcktes branden 
och de skyldiga kunde gripas 
och branden släckas. Det 
är tur att det finns folk som 
har ögon öppna, annars står 
det i polisrapporten: avskrivs  
på  grund av att inga spa-
ningsuppslag finnes. Detta 
är snyggt i statstiken, vilket 
tycks vara viktigast för den 
högsta ledningen.

Sven Rydén
Aledemokraterna

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Behandling 350:-

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

��������	

��������

�����������	�������


�������

���������	

��������������������
�����

��	���������������������������	���

�������� !�"#$� !��
%�&'�#�$(�)*�#�$

Sven Rydén (AD) om Polisen:

Kommer inte i trängt läge

Polismyndigheten svarar:

ALE. Biträdande läns-
polismästare, Klas Fri-
berg, tillbakavisar Sven 
Rydéns kritik mot att 
polisen inte kommer i 
trängt läge.

I samma brev erkän-
ner myndigheten att 
hanteringen av den 
aktuella händelsen i 
Skepplanda hade klara 
brister.

Ett överfallslarm 
utlöstes samtidigt på 
McDonalds i Nödinge 
och prioriterades då 
före.

Polismyndigheten i Västra 
Götaland har utrett ärendet i 
Skepplanda som Sven Rydén 
beskrivit ovan. Rapporten 
visar att handläggningen 
inte har följt den rutin som 
gäller. Det främsta skälet till 
att en polispatrull inte skick-

ades till platsen berodde på 
att det samtidigt utlöstes ett 
överfallslarm på McDonalds 
i Nödinge. Händelsen krävde 
stora resurser och en narko-
tiskapåverkad person greps. 
Polisen konstaterar också att 
över 300 ärenden hanterats 
de sex senaste veckorna i Ale 
kommun.

Då det första samtalet 
nådde Länskommunikations-
centralen klockan 14.54 gavs 
det ingen högre prioritering. 
Näs nästa samtal inkommer 
tio minuter senare är det en 
operatör under utbildning 
som svarar. I detta läge anser 
utredningen att en omprio-
riteringen borde ha skett av 
ärendet, vilket inte gjordes. 
Nästa samtal kl 15.34 borde 
också ha föräanlett att en pa-
trull omgående skickats till 
platsen.

– Vi har stor förståelse 

för att Sven Rydén är besvi-
ken på polisen när det gäller 
händelsen i Skepplanda, men 
kritiken om att poliseninte 
kommer i trända lägen upp-
fattar vi som ortättvis, skre-
ver biträdande länspolismäs-
tare Klas Friberg.

Aledemokraternas Jan A 
Pressfeldt är nöjd med hur 
skrivelsen hanterats.

– Så här skulle alla myn-
digheter agera. Självkritiskt 
och sakligt. Även om vi inte 
är nöjda med hur denna hän-
delse hanterades återfår vi ett 
visst förtroende för polisen 
när de tar kritiken på allvar 
och utreder sina brister. Det 
finns hopp, säger han i en 
kommentar till tidningen.

"Kritiken är orättvis"

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Regionen har en stor 
uppgift att fylla, både 
när det gäller våra an-

ställda och våra medborgare.
Regionen måste möta 

alla dessa med respekt och 
utgå från deras behov. Detta 
kräver mycket från oss alla 
om allt detta skall fungera.

Det krävs goda relationer 
mellan medborgare, arbets-
givare och anställda. Det är 
viktigt att ha förtroende och 
förståelse för varandra. Alla 
har ett gott syfte utifrån vad 
man vill och vad man gör.

Från politiken krävs det 
naturligtvis att vi följer med 
i utvecklingen inom våra 
verksamheter. Ser till att 
vara en aktiv arbetsgivare 
och fördelar resurserna efter 
behov och på ett rättvist sätt.

Kompetent personal
För allt detta krävs kunnig 
och kompetent personal. 
Regionen måste ha långsik-
tiga planer för kompetens-
försörjning för alla perso-
nalgrupper. Alla anställda 
bör och ska ha en individuell 
utvecklingsplan som bygger 
på den anställdes utveckling 
och utbildningsbehov utifrån 
ett verksamhetsperspektiv.

Den anställdes kunskap 
och engagemang är en viktig 
drivkraft i förnyelse och 
utveckling av verksamhe-
terna. En förutsättning för 
ett gott bemötande mot våra 
innevånare.

Särskilt vill jag som Folk-
partist markera några saker 
som är viktiga:

Det skall vara lika vill-
kor för alla anställda då det 
gäller löner, arbetsvillkor 
och arbetsmiljö.

Genom ett aktivt arbete 
går det att ändra lönestruk-
turer.

Förutsättningar skall ges 
till småbarnsföräldrar och 
medarbetare med utländsk 
bakgrund samt att personer 
med funktionshinder skall 
ses som en tillgång i ett 
aktivt mångfaldsarbete.

Birgitta Adolfsson (FP)
Regionfullmäktigeledamot

Goda 
relationer 
mellan med-
borgare

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär

Kontakta vår Audi-säljare

Klimatanläggning
Lättmetallfälgar
Farthållare
Färddator

ESP
Originalstereo
Elhissar & Elspeglar
ABS-bromsar

Kontakta våra VW-säljare                                Transportbilssäljare

       www.bilab.se

Nya Golf är roligare än någonsin att köra. Nu har vi dessutom bilar 
för omgående leverans. Välkommen in att provköra en riktigt rolig 
klassisker.

VW Golf TSI 122 hk Masters 179 900 kr
(ord.pris 202.00 kr)

Masterpaket

VW Golf TSI 122 hk Masters

Niklas
Johansson

Lars
Borg

Mikael
Nilsson

Emil
Runfelt

MichaelPeter Hyltén-

Audi A3.
En miljöklassad Premiumbil. Skattefri i 5 år.
Audi A3 har stort förtroende bland sina ägare 
(auto motor & sport 18/2009), både tillförlitlighet 
och köregenskaper får toppbetyg.

1,6 TDI Sportback Proline

215.900 kr

Miljöbil - skattefri i 5 år!

Ett nummer kvar 
+ en sommarbilaga
Hur vill du vara med?

Vecka 26 och 29.
Boka så alla kan se dig i sommar!

0303-74 99 40

Stöd
Astma- och 
Allergiförbundets
Barnallergifond
Pg 90 09 06-9


