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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

POLIS
RONDENRONDEN

Tisdag 10 januari

Olaga hot
En polispatrull blir beordrad till 
en adress i Bohus där det pågår 
ett lägenhetsbråk. En man 
hotar sin sambo vid upprepade 
tillfällen och är nu misstänkt 
för olaga hot.

Inbrott på byggarbetsplat-
sen vid Bohus förskola. Diverse 
arbetsmaskiner tillgrips.

Torsdag 12 januari

Villainbrott
Villainbrott i Nol. Tjuvarna 
plockar ur ett fönster och tar 
sig in i bostaden. Diverse gods 
tillgrips, bland annat smycken 
och datorer.

Fredag 13 januari

Inbrott i Kollanda
Kilanda Cementgjuteri i Kol-
landa rapporterar om ett 
inbrott. Diverse verktyg samt 
diesel tillgrips.

Inbrott i ett trapphus på Käl-
larliden i Bohus. Två gipstavlor 
stjäls.

Antalet anmälda brott under 
perioden 9/1 – 16/1: 28. Av dessa 
är fyra bilinbrott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

ALE. Trenden håller i 
sig.

Antalet anmälda 
brott i Ale kommun 
fortsätter att minska.

– Det är naturligtvis 
väldigt positivt, säger 
polisman Tom Henric-
son.

Brottsligheten i Ale mins-
kade kraftigt under 2010. 
Färsk statistik från polismyn-
digheten i Västra Götaland 
visar att trenden håller i sig 
även 2011. Totalt noterades 1 

593 brott i fjol vilket var 182 
anmälningar färre än året 
innan.

– Vi hade en väldigt lugn 
inledning på 2011. Vintern 
och den stränga kylan var 
säkert en bidragande orsak 
till det, förklarar Tom Hen-
ricson.

Vid en mer djupgående 
analys av statistiken visar 
det sig att bilbrottsligheten 
är den parameter som mins-
kar mest. De bilrelaterade 
brotten var tidigare ett stort 
bekymmer i Ale.

– Nya bilar är betydligt 
svårare att stjäla och göra 
inbrott i. Det är en förkla-
ring. Polisens informations-
kampanj inom detta specifika 
område har förhoppnings-
vis också gjort sitt till, säger 
Henricson.

Ungdomsbrott
En minskning ses också 
i kolumnen för antalet 

anmälda skadegörelser, 
som är ett typiskt ung-

domsbrott.
– Samarbetet 

inom SSPF (Skola, 
Sociala, Polis och 
Fritid) kan inte 

nog framhävas. 
Det sker på 

många platser inom Nord-
ostpolisen, men Ale har ett av 
de SSPF som fungerar bäst, 
säger David Centerwall 
som tjänstgör i Angereds-
polisens ungdomsen-
het.

– Det arbete som görs 
inom Vakna och uppstarten 
av Mötesplats Ungdom är 
också värt att nämna i sam-
manhanget, säger Lotti 
Klug, brotts- och säkerhets-
handläggare i Ale kommun.

Under 2010 förekom 
en hel del klotter på 

offentliga platser, 
vilket upprörde 

a l l m ä n h e t e n . 
Polisen lycka-

des emeller-
tid få fast 

gärnings-
m ä n -
nen, som 
kommer 
att få 
a v t j ä n a 
sitt straff 
efter en 
fä l l ande 

dom. 

– Att vi lyckas klara upp 
brott har en preventiv effekt, 
det avskräcker andra ungdo-
mar att göra likadant, beto-
nar Tom Henricson.

Tidigare var buskörning 
med mopeder ett problem 
i Ale, hur ser ni på det?

– Det har lugnat ner sig 
betydligt. Däremot har Epa-
traktorer blivit allt mer van-
ligt, framförallt i Älvängen. 
Vi fick en hel del påring-
ningar i somras och måste 
följa den utveckling som 
sker, säger Henricson.

Vad i årsbokslutet för 
2011 bekymrar er mest?

– Antalet villainbrott 
sticker ut i negativ bemär-
kelse, säger Henricson.

– Oerhört tråkigt sam-
tidigt som det är glädjande 
att hela 23 nya grannsam-
verkansföreningar startats 
upp under 2011. Det visar 
att Aleborna är aktiva och 
tar sitt ansvar i det brotts-
förebyggande arbetet, säger 
Lotti Klug.

2011 var också det år som 
poliskontoret på Ale Torg 
försvann. Före semestern 
plockades skylten ner och 
numera är all verksamhet 
koncentrerad till stationen i 
Angered.

– I och med att kommun-
ledningen valde att säga upp 
avtalet med polisen har den 
allmänna servicen försämrats 
en aning. Den polisiära när-
varon i kommunen är ändå 
god. Det finns ett avtal med 
Ale kommun och polismyn-
digheten som efterlevs till 
fullo, säger Tom Henricson.

Några nyheter att rap-
portera om för 2012?

– Från årsskiftet gäller 
en rad nya lagar och för-
ordningar. En av nyheterna 
gäller rattfylleri i trafiken. 
Som alternativ till återkal-
lelse av körkortet vid ratt-
fylleribrott införs ett system 
med innehav av körkort med 
villkor om alkolås. Systemet 
har prövats under en tid och 
har nu permanentats. Vill-
korstiden ska som huvudre-
gel vara ett år, avslutar Tom 
Henricson.

Brottsligheten i Ale fortsätter minska
– Polisen hyllar samarbetet inom SSPFinom SSPF

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Glädjande siffror. Polisman Tom Henricson och Lotti Klug, brotts- och säkerhetshandläggare 
i Ale kommun, kan konstatera att antalet anmälda brott i Ale fortsätter att minska.

Ica Kvantum på Ale Torg råkade ut för två spektakulära inbrott under fjolåret där en hjullas-
tare användes som murbräcka vid det första tillslaget i höstas. I övrigt rapporterar polis-
myndigheten i Västra Götaland om ett relativt lugnt 2011.         Arkivbild: Christer Grändevik

BROTTSSTATISTIK

Bilbrottslighet
2011: 361
2010:  428
Övriga tillgrepp
2011:  212
2010:  239
Ungdomsbrottslighet
2011: 71
2010:  72
Misshandel
2011: 129
2010: 119
Olaga hot
2011:  193
2010: 194
Narkotika/speciallagstiftning
2011:  126
2010:  107
Skadegörelse
2011:  133
2010:  153
Villainbrott
2011:  65
2010:  56

Under 2011 har 1593 allvarliga 
brott anmälts i Ale, vilket är en 
minskning med 182 brott jämfört 
med år 2010 då 1775 brott anmäl-
des. Där av är 1124 brott så kall-
lade förmögenhetsbrott och de 
har minskat med 158 brott jämfört 
med 2010 då siffran för förmögen-
hetsbrotten var 1282. 

Välkommen till ett jubileumsår med 

ABF Sydvästra Götaland

Jubileumserbjudande! Avgiftsfria cirklar!

Alla våra cirklar och kulturarrangemang hittar du på vår hemsida.  
Ring oss skickar vi ett program hem till dig.

Välkommen till vårt kunskapscenter i Kungälv på Utmarksvägen 3.

Tel 0303 - 161 55   www.svg.abf.se

ABF SYDVÄSTRA GÖTALAND
Ale, Kungälv, Lerum, Mölndal, Orust, Partille, Stenungsund, Tjörn, Öckerö

SYDVÄSTRA GÖTALAND

Vi har flera nya ämnen att erbjuda; 

Latin på distans, Att gå i pension - planera pensionsuttagen rätt,  
Halv åtta hos ABF - mat, Kalligrafi, Akvarell, Måleri & teckning,  

Scrapbooking m.m.

Vi fortsätter också med; 

Livet är ditt - ABF´s hälsoskola, Data för skräckslagna, Datorn på  
djupet, Photoshop, Börja med Facebook, Akustisk gitarr, Orientalisk dans,  

Bröllopsvals & vals, Spanska, Engelska, Silversmide, Smyckefusing m.m.

Delta i kampen mot klimathotet: 

Tre kvällar för miljön, Tre kvällar om klimatsmart mat. 

Rättvisemärkning - Fair Trade.

Pröva på flera roliga cirklar under sportlovet v7!

 Måleri & teckning, Scrapbooking, Smyckefusing, Skrivarglädje 

och Kalligrafi.

Cirkelstart
vecka 8

• Vilka tecken skall man titta efter?

• Blir pupillen större eller mindre?

• Hur använder man cannabis?

• Hur förändras den som röker cannabis?

öökkaarr  bbllaaanndd uunngggdddoommmaarr ii AAlle

Föreläsning med Mattias Gullberg
Mattias Gullberg är auktoriserad socionom. Han arbetar med 
rådgivning/behandling på Mini-Maria Hisingen i Göteborg.

Välj föreläsningstillfälle:
Torsdag 26 januari Kl.18.30-20 Alegymnasium teatern
Torsdag 9 februari Kl 18.30-20 Aroseniusskolan aulan

Ingen föranmälan och föreläsningen är gratis.

TA TILLFÄLLET ATT LÄRA DIG MER…


