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Med vår 170-åriga erfarenhet och lokala 
närvaro kan vi tryggt och säkert erbjuda 
försäkringslösningar som passar dig.   
Dessutom är våra mest nöjda kunder de 
som råkat ut för en skada. Ring oss eller 
någon av våra kollegor på 0303-33 16 30, 
så hjälper vi dig. 

Lennart Svensson, Säljare Företagsförsäkring 
Björn Andersson, Byggtekniker

Trygghet hela vägen.

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

RONDEN

Måndag 9 september 

Singelolycka
På länsväg 1968 i Kilanda kör en 
personbil in i ett träd, men inga 
personskador rapporteras.

Misshandel i Nol. Fyra personer 
träffas för att reda ut en oupp-
klarad dispyt. Det slutar med 
att målsägande, en kille född 
1985 från Älvängen, blir slagen 
och sparkad.

Onsdag 11 september

Villainbrott 
Under eftermiddagen sker ett 
villainbrott på Fyrklövergatan 
i Nödinge. Förövaren krossar 
en ruta och letar igenom hela 
huset. Smycken tillgrips. 

Fredag 13 september

Inbrott
I Skepplanda sker ett inbrott 
i en sommarstuga. Någon tar 
sig in via ett fönster. I samband 
med detta skär sig gärnings-
mannen. Blodspår finns på flera 
ställen i stugan.

Lördag 14 september

Grov misshandel
Försök till människorov och 
grov misshandel i Älvängen. 
Händelsen rapporteras klockan 
01.22. Någon knackar på hos 
målsägande, en 39-årig man, 
och misshandlar densamma.

Söndag 15 september

Hot mot tjänsteman
En tågvärd på Västtrafik 
utsätts för hot på Alependeln. 
Förutom verbala hot gör 
gärningsmannen också ett 
utfall mot tågvärden och hotar 
denne med kniv.

Måndag 16 september

Kontorsinbrott
Inbrott på ett kontor i Skepp-
landa industriområde. Diverse 
gods tillgrips, bland annat en 
kamera samt kontanter.

Inbrott på Carlmarks industri-
område i Älvängen. Ett ställ-
verk tillgrips.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

POLIS
SKEPPLANDA. En tidi-
gare yrkesmilitär som 
sadlade om och blev 
rektor.

Thomas Sjögren 
Amcoff har dessutom 
hunnit med en period 
som egen företagare.

Nu har han tagit 
plats som rektor på 
Alboskolan.

Thomas Sjögren Amcoffs 
bakgrund skiljer sig en hel 
del från tidigare rektorer på 
Alboskolan. 

– Jag arbetade 15 år, 1988-
2003, inom det militära. 
Först med flygvapnets mark-
försvar och räddningstjänst 
därefter blev jag lärare på 
Militärhögskolan i Halm-
stad. Jag har tjänstgjort 
utomlands fyra gånger, tre 
i Kosovo och en i Kongo, 
berättar Thomas.

– Att det blev militären 
beror på att min far var offi-

cer. Pappa var min store idol, 
men dog tyvärr när jag var 
tolv år.

Det var 2003, i samband 
med utlandsjobbet i Kosovo, 
som Thomas fru fick syn 
på en platsannons där Lid-
köpings kommun sökte en 
rektor.

– Vore inte det något för 
dig, du som vill prova något 
annat?

Thomas gick på hustruns 
linje och blev kallad på inter-
vju i Lidköping.

– Jag minns att jag läm-
nade arbetet som kompani-
chef i en bataljon i Kosovo på 
torsdagen och började mitt 
nya jobb som rektor i Lidkö-
ping på måndagen. Visserli-
gen hade jag tio dagars över-
lämnande tillsammans med 
min företrädare, men snacka 
om kontrast. Jag lämnade ett 
uppdrag där alla gjorde som 
jag sade och fick en tjänst där 
alla inte riktigt gjorde lika-
dant.

Thomas Sjögren Amcoff 
föreblev rektor på högstadie-
skolan i Lidköping fram till 
2008, axlade därefter samma 
roll på en gymnasieskola i tre 
år innan han tog ett break.

– Min mor, som bodde 
i Karlskrona, blev sjuk i 
cancer. Jag ville umgås mera 
med henne. Tyvärr dog hon 
ganska snart. I samma veva 

blev jag egenföretagare, 
jobbade som konsult med 
brandsäkerhet och utrym-
ning samt arbetsmiljö.

Saknaden av skolmiljön 
gjorde sig dock påmind och 
när Alboskolan sökte ny 
rektor föll valet på Thomas 
Sjögren Amcoff.

Beskriv dig själv som 
ledare?

– Jag är en coach, men är 
inte rädd för att sätta ned 
foten och bestämma mig. 
Det kan låta motsägelsefullt, 
men det är det inte. Från 
början var jag en typisk mili-
tär, men har utvecklats under 
tiden. 

– Pia Sundhage är en 
förebild. Hon brukar säga: Vi 
gör varandra bra. Jag har inte 
svaren, men jag har frågorna. 
Hon är heller inte rädd för 
att ställa krav. Det är också 
viktigt hur vi uttrycker oss.

Vad är signifikativt för 
en bra skola enligt dig?

– En bra skola är där 
alla jobbar och tar ansvar. 
Ansvar, Laganda, Bekräf-
telse och Ordning bildar 
ALBO. Dessa är våra ledord. 
Med ordning menar vi både 
disciplin och att det finns 
rutiner. Vi jobbar med läran-
det genom ansvar, laganda, 
bekräftelse och ordning. Det 
är en bra förutsättning för att 
uppnå kunskapskraven.

En terrängbrand rapporteras från Alafors i höjd med 
Alebacken vid elva-tiden på torsdagsförmiddagen. Rädd-
ningstjänsten stänger av ett körfält på E45 i södergående 
riktning under släckningsarbetet.
Text: Jonas Andersson             Foto: Christer Grändevik

Terrängbrand i Alafors

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Yrkesmilitär som blev rektor

FAKTA
Namn: Thomas Sjögren Amcoff
Ålder: 46.
Bor: Friel utanför Tun.
Familj: Fru och två barn.
Intressen: Huset samt att jag 
läser mycket.
Aktuell: Som ny rektor på Albo-
skolan i Skepplanda.

Ditt första intryck av 
Alboskolan?

– Det var härligt att träffa 
alla underbara människor 
som jobbar här.

Vad vill du att de elever 
som lämnar Alboskolan 
ska säga?

– Att Alboskolan var en 
bra skola där jag fick chansen 
att utvecklas.

– Thomas har tagit plats på Alboskolan

Thomas Sjögren Amcoff är ny rektor på Alboskolan i Skepp-
landa.

Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
www.kungalvssolskydd.se
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