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Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften  •  Bodelningar  •  Bouppteckningar  •  Deklara-
tioner  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  •  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och 
städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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ALE. Under 2010 
anmäldes 1 775 brott i 
Ale kommun.

Det är en minskning 
med 460 brott jämfört 
med året innan.

Vintervädret har defi-
nitivt haft inverkan på 
statistiken.

Ale följde den nationella 
trenden under 2010 med 
färre anmälda brott än året 
innan. Snö och kyla under 
närmare fem månader, janu-
ari till mars och november-
december, medförde att 
antalet skadegörelser och 
tillgreppsbrott sjönk kraftigt.

– Det är en markant 
minskning som vi ser. Oer-
hört glädjande, men nu 
gäller det att vi inte slår oss 
till ro utan fortsätter att 
arbeta brottsförebyggande, 
säger Lotti Klug, brotts- 
och säkerhetshandläggare i 
Ale kommun.

Skadegörelse är den 

brottskategori där minsk-
ningen är som mest påtaglig. 
2009 anmäldes 344 brott, att 
jämföra med 153 rapporter 
motsvarande period i fjol.

– Skadegörelse är ett 
typiskt ungdomsbrott. Folk 
rör sig inte ute i samma 
omfattning när det råder 
sträng kyla och snö, förklarar 
polisman Tom Henricson.

Lotti Klug vill också fram-
hålla de satsningar som kom-
munen gjorde inför 2010.

– Under sommarhalvåret 
ökade vi vaktinsatsen och 
bevakningsföretagets per-
sonal skapade en relation 
till ungdomarna. Vidare vill 
jag framhäva Mötesplats 
Ungdom och en annan 
åtgärd som kan ha spelat in 
är satsningen på kommunala 
feriejobb, säger Lotti.

David Centervall, ansva-
rig för Angeredspolisens 
ungdomsgrupp, anser att 
SSPF, samarbetet mellan 
skola, socialtjänst, polis och 
fritid, utgör en viktig roll 
i det brottsförebyggande 
arbetet.

– Det arbetet kommer att 
fortsätta och vi ser att det 
ger resultat. I Ale är det en 
förhållandevis liten grupp 
av ungdomar som tyvärr står 
för en hel del brott i form av 
bland annat narkotika och 
skadegörelse, säger Center-

vall.
Narkotikabekämpningen 

tillhör ungdomsgruppens 
vardag. Kontinuerliga till-
slag görs på adresser i Ale 
kommun.

– Vi gör punktinsatser, 
senast i förra veckan var vi i 
Ale och grep ett antal miss-
tänkta personer. Nätdro-
gerna har blivit väldigt popu-
lära och precis som i många 
andra kommuner är det spice 
som dominerar bland ung-
domarna. Den här drogen 
beställs på nätet och hämtas 
ut på postförskott. Vi är med-

vetna om problemet och det 
gäller att föräldrarna också är 
det, säger David Centervall.

Klotterhärvan som upp-
dagades under hösten ser ut 
att ha fått en lösning. Polisen 
har genomfört ett antal gri-
panden och hållit förhör med 
berörda ungdomar.

– Totalt var det 21 anmäl-
ningar om klotter som kom 
till polisens kännedom. De 
misstänkta ungdomarna har 
erkänt flertalet av dessa gär-
ningar, säger Centervall.

Ett annat uppmärksam-
mat fall under 2010 var ska-

degörelsen som skedde mot 
Skepplanda kyrka. Mängder 
av rutor krossades och för-
stördes.

– Här lyckades vi också 
gripa en person och efter 
det har skadegörelsen mot 
kyrkan upphört, säger David 
Centervall och tillägger:

– Att vi lyckades klara upp 
en hel del brott i Ale i fjol 
beror på att vi hade god hjälp 
av allmänheten. De kom med 
tips i olika ärenden som vi 
hade stor nytta av.

Rent organisatoriskt sker 
inga större förändringar för 

polisområde Angered/Ale 
under 2011. 

– Viss polisiär service 
upprätthålls via kommunens 
receptionister och uniforme-
rad polis trafikerar området 
dagtid. Ungdomsgruppens 
närvaro syns inte i lika stor 
utsträckning då de arbetar 
civilt, men det är en ovärder-
lig resurs som Aleborna drar 
nytta av, konstaterar Tom 
Henricson.

Markant minskning av antalet brott i AleMarkant minskning av antalet brott i Ale
– Vintervädret har haft betyddelseelse
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Lotti Klug, brotts- och säkerhetshandläggare i Ale kommun, flankeras av polismännen Tom Henricson och David Center-
vall. De kan konstatera att brottsligheten i Ale kommun har sjunkit markant, 1 775 anmälningar i fjol jämfört med 2 235 året 
innan.

BROTTS-
STATISTIK ALE

Brottskategori               2010      2009
Bilrelaterade brott         428        460
Misshandel                      119          119
Olaga hot                     194         233
Narkotika                     107          165
Skadegörelse                  153          344


