
alekuriren  |   nummer 5  |   vecka 6  |   20126

ALE. Villainbrotten 
ökar.

Det visar färsk sta-
tistik från polismyn-
digheten i Västra Göta-
land.

– Det går inte att 
skydda sig helt och 
hållet från inbrott, men 
man kan göra det svå-
rare för tjuven, säger 
polisman Tom Henric-
son.

Det ska inte ses som någon 
skrämselpropaganda, men 
faktum är att antalet bostads-
inbrott har ökat markant den 
sista tiden.

– Det är spridda skurar i 
Ale, inte ett samhälle som är 
mer utsatt än något annat, 
säger Tom Henricson.

I Västra Götaland skedde 

det 275 villainbrott under 
januari. Tolv av dessa inträf-
fade i Ale kommun, vilket 
är dubbelt så många som 
samma period året innan.

– Det är ingen bra trend 
som vi upplever, säger Hen-
ricson.

Larm avskräcker
Att skydda sig från inbrott är 
inte lätt, men det finns defi-
nitivt saker att tänka på som 
fastighetsägare. Tom Hen-
ricson igen.

– Larm avskräcker många 
tjuvar, inte tal om annat. 
Grannsamverkan är också 
något som vi kan rekommen-
dera från polisens sida.

I Ale kommun finns 
organiserad grannsamver-
kan genom kommunens 
brotts- och säkerhetshand-

läggare, Lotti Klug. Varje 
nytt område som vill starta 
upp grannsamverkan förä-
ras ett besök av Lotti Klug. 
Villakvarter eller lägenhets-
område spelar ingen roll, 
inte heller hur många bostä-
der som vill gå samman och 
starta grannsamverkan.

– Om det är fem eller tjugo 
hus har ingen betydelse. För 
att bedriva grannsamverkan 
behövs inte någon fören-
ing, det enda kravet som vi 
har är att det ska finnas en 
kontaktperson för området. 
Den personen fungerar som 
en länk mellan området och 
mig, förklarar Lotti och till-
lägger:

– Varje område med 
grannsamverkan erhåller 
skyltar. Det ger en signal 
till ovälkomna besökare att 
här pågår grannsamverkan. 
Brottslingar riskerar således 
att bli sedda och då söker de 
sig gärna någon annanstans.

Altandörren
Det vanligaste sättet för 
tjuven att ta sig in i bosta-
den är via altandörren eller 
någon fönsterruta. Skulle 
man komma hem samtidigt 
som gärningsmannen befin-
ner sig i huset ger Tom Hen-
ricson följande råd:

– Var lugn och iaktta-
gande. Ingrip inte utan det 
bästa är att ringa polisen. 
Memorera gärna signale-
ment på tjuven.

Vad är det i första hand 
som tjuvarna letar efter?

– Smycken och guld. 
Sådant ska inte förvaras i ett 
smyckeskrin i sovrummet. 
Förvara inte heller värde-
saker synliga i huset, som 
nycklar, plånböcker och så 
vidare, säger Henricson och 
fortsätter:

– Stöldskyddsmärk gärna 

värdesaker och gör en för-
teckning över dem. Bankfack 
till riktigt värdefulla ägodelar 
tycker jag är en bra idé.

Bostadsinbrott har hög 
prioritet hos polisen i Västra 
Götaland. En polispatrull 
skickas alltid till den fastig-
hetsägare som drabbats av 
inbrott.

– Kommer man hem och 
upptäcker att det har varit 
ett inbrott bör man inte 
springa runt i huset och för-
störa eventuella spår. Poli-
sen skickar alltid ut en lokal 

tekniker för att säkra de spår 
som finns på platsen, förkla-
rar Henricson.

Lotti Klug vill också slå ett 
slag för den lokala brottsof-
ferjour som finns i Ale.

– Hit kan alla vända sig 
som varit utsatt för någon typ 
av brott, avslutar Lotti Klug.

Se upp för tjuven!
– Inbrotten har ökat i Ale
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Bostadsinbrotten ökar i Ale. Polisman Tom Henricson och Lotti Klug, brotts- och säker-
hetshandläggare i Ale kommun, rekommenderar grannsamverkan som ett sätt för att hålla 
tjuven borta.

TIPS FRÅN POLISEN
Förvara inte värdesaker synliga i 
huset. Bankfack till riktigt värde-
fulla ägodelar är att rekommendera. 
Stöldskyddsmärk värdesaker och 
gör en dokumentation över dem. Lås 
dörrar och stäng fönster även om du 
bara är borta en kort stund. Ha timer 
på lampor, håll plank och buskage 
låga, skaffa ett godkänt larm.
Be om hjälp med gräsklippning och 

snöskottning när du inte är hemma. 
Det ska inte synas att huset är tomt.
Det finns tre faktorer som gör ett 
brott:
1. Ett tillfälle
2. Något att stjäla
3. En motiverad person, alltså en tjuv.
Kan man få bort någon av dessa tre 
faktorer blir det inget brott.

NÖDINGE. Det prelimi-
nära resultatet av gym-
nasieansökningarna är 
klart. 

Efter tio års nedgång 
har Ale gymnasium 
lyckats vända trenden, 
men fortfarande söker 
bara var fjärde av Ales 
nior till skolan.

– Från att ha legat i 
botten förra året har 
vi nu tagit oss upp till 
ett mittenskikt, säger 
Hans Enckell, verksam-
hetschef.

Konkurrensen om eleverna 
är hårdare än någonsin och 
i Göteborgsregionen finns 
det nästan dubbelt så många 
gymnasieplatser som nion-
deklassare. 

Antalet elever som söker 
till Ale gymnasium har under 
det senaste decenniet mins-
kat för varje år och i fjol kom 
det riktiga fallet som fick 
kommunen att kalla till kris-
möte.

Hans Enckells uppdrag då 
han tillträdde som verksam-
hetschef i augusti förra året 
var kristallklart: Få skolan på 
fötter igen.

Hårt arbete under hösten 
med att tydliggöra skolans 
profil, marknadsföra sig 
bättre, samla organisationen 
och anpassa såväl lokaler som 
programutbud efter rådande 
läge har gett resultat. 

I onsdags kom beskedet 
att man inte bara lyckats 
bromsa nedgången utan även 
ökat i antal ansökningar per 
plats, även om så marginellt.

– Ett kraftigt trendbrott!
Så uttryckte sig utbild-

ningsnämndens ordförande 
Elena Fridfelt (C) under 
onsdagens pressträff. 

– Att vi fick det här resul-
tatet är ingen slump. Det 
grundar sig i flera stora sats-
ningar. 

Fler sökande/plats
Sedan förra året har Ale 
gymnasium näst intill halv-
erat antalet utbildningsplat-
ser, från 276 till 142, vilket 
bidragit till att man i år har 
fler sökande per plats jämfört 
med i fjol. 

Den 1 februari hade skolan 
totalt 74 sökande, vilket inne-
bär att man fyller mer än 
hälften av platserna, förutsatt 
att alla hinner bli behöriga 
till terminsstarten. Det kan 
jämföras med en fjärdedel vid 
samma tidpunkt förra året.

2012 års resultat är fort-
farande preliminärt och man 
vågar tro att det ska fylla på 
fram tills skolstarten i augusti. 

I konkurrensen med 
Göteborgs gymnasieskolor, 
däribland ett växande utbud 
av friskolor med specialpro-
gram, vill Ale gymnasium 
framhäva kvalitet och trygg-
het som skolans främsta 
styrkor. Där vill man även 
lyfta fram den höga andelen 

behöriga lärare, den fördel-
aktiga lokalen och påkostade 
utrustningen, samt den höga 
kvaliteten på skolmaten.

Långsiktigt arbete
Även om man lyckats vända 
den nedåtgående trenden är 
man försiktigt med att ta ut 
allt för mycket i förskott.

– Vi får inte luta oss till-
baka utan fortsätta att arbeta 
tillsammans för att nå framåt. 
Vi ska konkurrera med kvali-
tet och har man gått på Ale 
gymnasium är man väl för-
beredd inför både högsko-
lan och arbete, säger utbild-

ningsnämndens vice ordfö-
rande Dennis Ljunggren 
(S), under pressträffen.

Något man ser som en stor 
och långsiktig framgångs-
faktor är att hela sektorn nu 
arbetar under samma tak.

– Det nära samarbetet 
mellan Utbildningsnämn-
den och gymnasiet är en 
stor fördel, inte minst ökar 
det uthålligheten. Ansvaret 
delas av alla led inom verk-
samheten, från grundskolan 
till gymnasiet, och under 
det senaste året har nog alla 
fått högre krav på sig, menar 
Peter Madsen, verksam-

hetschef för sektor utbild-
ning, kultur och fritid.

Självkritik är ett ord som 
skolledningen använt sig fli-
tigt av under det senaste året. 
Man har försökt utreda vad 
som gick snett och hur man 
kan undvika att gå i samma 
fälla. 

– Tidigare var skolan inte 
anpassad för den nya konkur-
rensen och man lät bli att se 
fakta i ögonen. Man får inte 
ta något för givet, säger Hans 
Enckell.

Trenden har vänt
– Men fortfarande väljer bara en fjärdedel AleAle gymnasium gymnasium
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GYMNASIEANTAGNING ALE GYMNASIUM

1 februari 2012:
• Antal utbildningsplatser: 142
•  Sökande totalt: 74 varav 55 
behöriga och 19 obehöriga.

• Sökande per plats: 0,52 
• Antal elever i åk 9: 293

2 mars 2011:
• Antal utbildningsplatser: 276
•  Antal sökande till motsvarande 

program: 69 varav 52 behöriga 

och 17 obehöriga  
•  Sökande totalt: 84, varav 57 • 

behöriga och 27 obehöriga.
•  Sökande per plats till motsva-

rande program: 0,25 
•   Sökande per plats totalt: 0,3
• Antal elever i åk 9: 320

Resultaten är hämtade från den 
preliminära antagningen.

Källa: Ale kommun

Jobbar vidare. Dennis Ljunggren (S), vice ordförande i utbildningsnämnden, Elena Fridfelt 
(C), ordförande i utbildningsnämnden och Hans Enckell, verksamhetschef är glada över att 
ansökningarna till Ale gymnasium har ökat, men lutar sig inte tillbaka.


