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Ett nytt larmkoncept  
med IQ!

Verisure är ett nytt intelligent larmsystem som pratar, ser,  
känner och tänker. Det ger ett extremt pålitligt brandvarnings- 
och inbrottslarm med många smarta funktioner.

Ring din lokala Securitas Direct Partner för gratis  Safety Check: 
Magnus Ljung; tel 0303-656 00
Johan Engström; 0705-77 61 04

Verisure är ett nytt trygghetskoncept 
med smarta larmsystem, övervakade av 
och kopplade till  Securitas Directs 
larmcentral och tjänster. www.verisure.se

ll l

Välj nivå efter dina
behov – med eller 
utan månadstjänst!

POLIS
RONDENRONDEN

Måndag 22 november

Arbetsplatsolycka
En arbetsplatsolycka inträffar 
vid hållplatsen Äskekärr. En 
yngre man får en regel över 
sig när en tung presenning ska 
flyttas. Mannen förs till Kung-
älvs sjukhus.

Villainbrott i Alafors. Ett 
fönster till altanen krossas och 
tjuvarna tillgriper tv-apparater 
och en bärbar dator.

Två stycken elverk tillgrips 
ur en låst container i Nol.

En man som besöker Ale 
gymnasium får plötsligt för 
sig att bära ut sex stolar 
tillhörande kaféet. Händelsen 
utspelar sig vid 20.30-tiden. 
Tips finns i ärendet.

Tisdag 23 november

Inbrott i lagerlokal
Inbrott i en lagerlokal i 
Älvängen. Det är osäkert om 
något stulits från fastigheten.

Onsdag 24 november

Lägenhetsinbrott
Lägenhetsinbrott i Surte. Mål-
sägande är nere i källaren när 
någon går in i hennes bostad. 
Gärningsmannen orsakar stor 
oreda i lägenheten, men det är 
ännu okänt om något tillgripits.

Torsdag 25 november

Bråk på skola
Bråk uppstår mellan elever 
på Bohusskolan. En anmälan 
upprättas.

Fredag 26 november

Inbrott i butik
En ruta krossas till Synoptik i 
Älvängen och tjuvar tar sig in 
i butiken. Inbrott sker i kassa-
skåpet och kontanter tillgrips.

Skadegörelse i form av glas-
kross sker på ett äldreboende 
i Nödinge.

Villainbrott i Älvängen. 
Gärningsmännen kommer 
över diverse gods, bland annat 
smycken.

Antalet anmälda brott under 
perioden 22/11 – 29/11: 50. Av 
dessa är fem bilinbrott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

NÖDINGE. Någon att 
prata med för den 
person som blivit 
utsatt för brott.

Brottsofferjourens 
stödjare finns aldrig 
längre bort än ett tele-
fonsamtal.

– Vi är en ideell för-
ening där stödjarnas 
insats utgör grunden 
för verksamheten, 
säger ordföranden 
Stina-Kajsa Melin.

I tisdags samlade Brottsof-
ferjouren sina stödjare till 
en träff på Backa Säteri i 
Nödinge. Med fanns också 
personer som visat intresse 
att bli stödjare.

– Som fallet är nu så har 
vi nio aktiva stödjare. De 
turas om att ha jouren, två 
veckor var innan telefonen 
går vidare till nästa person, 
förklarar Annika Mossberg, 
samordnare och tillika sekre-
terare i BOJ i Ale.

Ale fick egen Brottsoffer-
jour 2001 efter att tidigare 
genom åren varit en del av 
Trollhättans organisation. 
Lika länge har Stina-Kajsa 
Melin suttit som ordförande.

– Vi vet att Brottsoffer-
jouren är till hjälp för många 

människor som blivit utsatta 
för brott. Våra stödjare finns 
till hands för att lyssna och 
samtidigt utgöra en ventil 
i den bearbetningsprocess 
som brottsoffret befinner sig 
i, säger Stina-Kajsa Melin.

Hittills i år har polisen 
förmedlat 104 kontakter till 
Brottsofferjouren i Ale. En 
del samtal har även slussats 

Brottsofferjouren i Ale träffades på Backa Säteri i tisdags för att utbyta erfarenheter och se tillbaka på det gångna året.

– Stödjarna fyller en viktig funktion– Stödjarna fyller en viktig funktion

vidare från BOJ:s centrala 
jourtelefon i Stockholm.

– Totalt rör det sig om 150 
samtal hittills i år som våra 
stödjare har tagit emot. Det 
är en ökning jämfört med i 
fjol, säger Annika Mossberg.

På tisdagens samman-
komst bjöds gästerna på 
lunch och därefter fanns tid 
till erfarenhetsutbyte och 

reflektioner från det gångna 
året.

– Vi fick också besök av 
Jonas Ekstrand från Ale 
Fritid, som bland annat 
berättade om satsningen med 
Mötesplats Ungdom. En för-
hoppning är att vi ska kunna 
få till oss fler unga stödjare 
till vår förening, säger Lotti 
Klug, brotts- och säkerhets-
handläggare i Ale kommun 
men också styrelsemedlem i 
Brottsofferjouren.

– Utbildningen som våra 
stödjare genomgår är en 
bra erfarenhet att bära med 
sig genom livet. Vi är alltid 
i behov av nya stödjare. 
Känner man att tiden inte 
finns går det alltid bra att 
bli stödmedlem. Alla bidrag 
mottages med tacksamhet, 
avslutar Lotti Klug.

PÅ BACKA SÄTERI

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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